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 : لاق ىلوصلا نأ «ىناملا ناويد » هباتك ىف ىركسملا لاله وبأ ركذ ©

 هتديصق الإ ىرتحبلل نكي ملول : لوقي زتعملا نب هللا دبع تعمس

 ؛ اهلثم ةينيس برعلل سيلف ٠ ىرسك ناويإ فصو ى ةينيسلا
 .: اهيتيحن ىتايَتا "نم رادلا ىلإ اوُیم ہ ةکزہلا ىن هتديصقو
 دم ترا نا نا حتفلا ىلإ هدئاضق یئ هتارابفتغاو
 رانيد ى هتديصقو « اهلثم نامعنلا ىلإ ةغبانلا تاراذتعا

 ما » اهوأ هلبق دحأ هفصي مل ام اهيف فصو ىلا هللا دبع نبا

 ؛ رحبلا یف بکاراا برح فصوو «ردكبملا :عيبراا سيلغت رث
 اذه ىلإ فيضأ اذإ فيكف « هنامز ىف سانلا رعشأ ناكل

 ! ههيبشت ةّلقر و ہحدم ءافص

 : ىرتحبلا نع ثدحتي وهو « رئاسلا لثملا » هباتك ىف ريثآلا نبا لاقو ©

 ٠ هسفن نعو ٠ ماع نأ نعو « هنع ینتاا برطلا وبأ لكس

 ىرتديلا رعاشاو : ناميكح ماع وبأو انأ : لاقف

 نع اذه هلوقب برعأو ‹« همکح ف فصنأ هنإ یر ماو

 دودقملا ىعملاب هرعش ى ینآ ةدابدع ابأ نإف : هملع ةناتم

 « ءاملا ةسالس نم غوصملا ظفللا ىف « ءامصلا ةرخصلا نم
 لوقأ امو ؛ ماهفألا ىلإ هبرق عم « مارملا دعب كلذب كردأف

 ةجابيد ف قرو : ةیلاغلا طالخأب ہیناعم یف یتآ هنأ الإ
 . ةيلاعلا ةجردلا ىلإ هظفل

 : لاق قفاكسإلا مساقلا اب نإ ىدابكألا درب م هباتك ىف ىبلاعثلا لاقر ©

 « ظحاحلا مالكو « نآرقلا : ةثالثب ةغالبلا ىلع ىراهظتسا

 . یرتحبلا رعشو





 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم

 صلاخلا ريدقتلا رهاظم نم دهشأ نأ ىلرادق ىذلا ؛ ريدقلا ”ىلعلا هلل دمحلا

 ناويدلا اذه قيقحت ىف هب تمق ىذلا لمعلل دلب لك نم ناكم لك ىف ىلإ هجر
 تقفنأ او دهج نم تلذب اع ىنضّوع ام ء قيقحتلا اذه ىف هئتيضترا ىذلا جهنملاو

 . بجاولا اذهب ضهنأل رمع نم
 ءاالجألا ءاملعلا ىلإ « هتردق تّدج كلذ ىلع ىنناعأ ىذلا : هللا دعب ركشلاو

 تمهلتسا ام ىأرلا ديدس نم اؤدبأ نيذلاو « بابلا اذه ى تعنص امب اوداشأ نيذلا
 مالسلا دبع ذاتسألا ققحما ماعلا ميركلا خلا ةصاخب ركشأل ىفإو . باوصلا هنم
 اهعمجو ؛ةلج ا » ىف تاونس ذنم اهرشن ىباا هتالاقم ىف ىلإ م دق ام ىلع نوراه دمحم

 ٠ هل ًالهأ ًامئاد نركأ نأ وجرأ ءانث نم « ىرتحبلا ناويد لوح » هباتك ى كلذ دعب

 . ناويدلا نم لوألا ءزحلا ءاصقتسا نم هسفن هب ىع امو

 ىذلا لجرأا وهو  هتاهيجوتو هتاظحالم نم ًاريثك تدفأ دق ىنأ دهشأو

 بيوصتلا نم "ظح ةعبطلا هذهل ناكف  اًماع نيعبرألا ةبارق ”نفلا اذهب سرت
 . هدقن رانأ ام ءوض ىلع

 : لثم نم ليلحلا ذاتسألا هدقن ام ضعب ىف ىنأرب تظفتحا دق ىنذأ ىلع
 ١ - نوراه ذاتسألا لوقو « عرصتب نم ء٦۲ تب ىف رعاشلا لوق :

 صوابه  عرضتی ٢ .

 نم 4 تيبلا ىف هلوق ىف ةّرم نم رثكأ ةغيصلا هذه لمعتسا دق رعاشلاو
 : اهدكؤت هيف ةريخآلا ةملكلاو ع ١745 ةحفص ] ٠٠١ ةديصقلا

 عاّرطضا كدي ىف لاَمآللط» حاس نع عرضت نأ اني
 : ۱٢٦١[ ةحفص ] ٠١٥ ةدیصفقلا نم ۲٢ تیبلا فو
 ر 7 هومر ر

o 5َ عكر : َ ر و  

 . اعرصتو هلبو انيف جرعف لقثم وهو هميغ انيل ع رم
َ 
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 : [18147 ةحفص ] ۷۰۳ ةديصقلا نم ١4 تيبلا فو

 یی قت ھ2 ٠ هر ةو ۶ سو# مدر

 هلالخ نِم جراخ قدولاو ٠ ميغ لآ وند ءاجرلل نعرصتي
 ىف یدمآلا مالك رظناو . طقاستلو عضاوتلا ىبعمب اهعيمج اهانرسف دقلو

 . ( فراعملا راد ةعبط ١ : ۳۸١ ) ةنزاوملا

 تناك دكاور ”نفس یھو ء١ ےب رمع ہعمج ٩ بورٴملا و ةظفل ۲

 . نفسلا هذه ىلع ةئاق نيحاوط نع ةرابع تناكو « ةلجد ىف
 بيرغلا امنإو « ريسفتلا اذه ةبارغ ىف ملكتأ تسلو » : نوراه ذاتسألا لاق

 باوصو . نوكيال اذه ”نإف « بورّعلا ىلع ”ةبرعلا عمجت نأ اًنتح
 . « . . ةميظعلا ءالادلا ىهو ةمومضملا ةمجعملا نيغلاب «بورغلا » ةملكلا

 0 تارايدلا »ىف ىشباشلا هركذ « ًالوادتم ناك دق بورعلل عمحمبا اذه نإ لوقنو

 ىلع «سجرج رم ريد » ىلع ملكتي وهو لاق ثيح ( لوأ ةعبط 48 )

 اک امر تار ا
 : [048: ١ هناويد ) اّضئأ هرعش ىف ىورلا نبا اهركذ ةذيصلا هذهو

 ےھت ۔*ےہ و ےن ر

 بورعلا تاّرصَأ كيلع نللد یتح دادغر یرف انزوادو

 , بورٰغلاداھلعج دق ميلس في رش دمحم خيشلاموحرملا ناوردلا ققحم ناك نإو

 هاتحلصأف . هل ىنعم الو ةلمهملا نيعلاب بوردعلا لصألا ىو » : لاقو
 : بورغلا تاوصأ كيلع نالد ىح » : هريسفت ىف لاقو « ( بورغلا )
 ىأ ) سمشلا بيغ دنع ولعت ىلا تاوصألا كيلإ اندشرأ نأ ىلإ ىأ

 ىتسي ىلا ةميظعلا ءالدلا نم ثدحم ىلا تاوصألا وأ ( برغملا ناذأ

 طوطش ىلع لعفي ناك كلذ 'لعلو. ( فوداشلا ) ةيناساا ىلع ءاملا اهب

 8 اًرماس دنع ةلجد

 ىأ «بورعلا » نأ تارايدلل هحرش ى داوع سيكروك ذاتسألا ركذيو

 نم اهرواج ام ضعبو ةريزحلاو قارعلا ىف ”ةعئاش تناك نيحاوطلا

 ًۃفورعم تلظو « مالسإلا لبق ام ىلإ املامعتسا ىتريو « نادلبلا

 لاقم ىلإ ًاليحُم . احلامعتسا "لق مث « ةرجهلل ةسداسلا ةئاملا ىتح

۸ 



 ى رشن « قارعلا ىن بورعلا : نع داوع لیئاخیم ذاتسألل
 . 8914-845 ص 5٠" ددعلا ١95٠ ةنس ۸ دلجم ٤ ةلاسرلا

 ٣ لاقو . قآلحلا هنأب ماجحلل 4١م ةحفص ىف انريسفت انيلع ذحخأ :
 ٠ فازنتسال رخآلاو : رعشلا قیلحتل لوألاف ؛ ماّجحل ا ريغ قالحلاو

 ال لاقي نأ هعم حصيال ماجحلا ىلإ قالحلا لمع ةفاضإو « مدلا

 ميمعتلاف )ر : لاق 9 0 ام هتاودأ نم قالحلا هلمعتسي 7

 لامعتسالا الو ةغاا یب ەل دنسال قالحلاب ماجەلا ربسفت ( .

 بحاصل هوجه قی كالذ لمعتسا دق هسفن ىرتحبلا نإ : لوقنو

 : علام حنص ۸1 ۹ ف0 رحم

 ماجح دربلا رثآ دلَقَت ال ُماَسْنَا قزرلا َّنأ تْدَقِبأ ّنآلا

 : لاق مث

 ماَكْحِإ لخلاف اهلىماَرَملا نم ةَفَحْمو ضي راقتب هءاجف

 تاصقملا : ضيراقتلاو . رعشلا ةلازإ وه : قلحلاو

 ”ىلع نب نسحلا نأ ًاربخ )۸۵٥( ؛ بادالا بابل د باتک یف دجنو

 . « هبراش نم یوسیل هماتجح »اعد
 ةغيصلا هذهب ىربطلا خيرات ىف « ماجحلا ةلمرح ىنأ ٠ ركذ ءاجو

 « فحتلاو رئاختدلا » باتك ق دروو . ( فوراعملا راد ؛٤٥ :۹)

 . نیرلملا ةلمرح ىنأ « عناب « تارايدلا » باتك یو

 قالح هيدؤي ناك ام نرقلا اذه نه تانيثالثلا یج ركذي انلكو

 . نانسألا علخو دصفلا لامعأ نم ةحصلا

 : [عه9١1 ةحفص ] ىف ىرتحبلا تيب ركذ دنع انيلع ذخخأ  ؛

 هر عادلا تاو یی هل الا ليخلاب امم

 . ديدشأا لاتقلا ىلع ءىرحلا رهو . سوشألا عمج هنأب سا

 ۔ دایقلا ةلھسلا اھنأہ دودقلاو
 نأ فورعملاو لبق نم هرأ ملف اذهب سوشلا ريسفت انمأ ١ : لاقو

۹ 



 ىذلا وأ « اًظيغ وأ ءالعتساو ًاربكت نيعلا رخؤمب رظني ىذلاوه سوشألا

 . ًاريكت هسأر مفرد

 « اًحيحص سيل هجولا اذه ىلع دوقلا ريسفت كلذكو » : لاقو

 . « قنعلا ليوطلا : ليحل نم وهو « ءادوقو دّوأقأ عمج وه امنإو

 ۷ رطس ٦٢٤ :۷) ناسللا نع لوقنم ہان رکذ اک سوشألا ريسفت نإ لوقنو

 «سوشلا » ىبملكل ليلحلا ذاتسألا هب ءاج ىذلا ريسفتلاو
 « انه فقوملا بسانبال هّشكلو ٤ هيلع رابغال حیحص ٤ دولا »و

 ناك هدودمم نأ ىرتحبلا ركذي ثيح ؟ انريسفت هبساني ىذلا امنإو

 ةيكاطنأ مكاح ليوطلا ايس ةدايق رقم ىلإ ةعباتم لاسرأ ىف هليخب قرد

 ًاريكت نيعلا رخخؤمب رظنت تناك ليلا نأ ولف . هيلع اهب ضقنيل

 ةلهس تناك اهنأب اهفصي وه م « هحفس ىلإ لبحلا اذه نم تروهدتل

 . نرحن الف لاتقلا ىلإ ىعادلا ةوعد بيجت ةدايقلا

 ليجلا ىلع قبطني رخآلا ريسفتلا نأ ىلع ىتقفاوي ميركلا خألا ”لعلو
 . برح فقومال ضرع فقوم ىف تناك اذإ

 تاظحالم امأ . ةيناثلا ةعبطلا ةبسانم ىف هركذأ نأ تدرأ امم ضعب اذه

 هيف قيفوتلا ىبناج ام تبوص ىل يداه تناك دقف ةجحلا ققحما ىلاعلا ىخأ

 هلضفتو هتيانع ليمج ميركلا خألل ًاركاش  هدحو هلل ةمصعلاو -. اھٹوض ىلع
 ىلإ انيدهي ام ءالجألا ءاملعلا نم هريغ نمو هنم ًاديزتسمو « هللا هظفح؟ مادق ام

 . قحل ا هجو

 ىل هللا رّدقي نأ رجرأ انأو « اهمدقأ ةيناثلا ةعبطلا ىه هذهق ؛ دعبو

 غلبأ نأ لواحأ ىذلا لامكلا ىلإ برقأ نوكت ىلاعت هنذإب ةئلاث ةعبط مادقأ نأ
 . هباتعأ

 قریصلا لماک نسح

١٠ 



 لوألا ةعبطلا ةمدقم

 نانفلا رعاشلا

 ءالعلا یال « ديلولا ثبع » باتك نم ةخسن ىل تعقو 4 ماع لالخ

 باتكلا اذھ ینادرف یردحلبلا ۃدانبلع یأ رعش نم ةفئاط هیف دقن یذلا « ىّرعملا

 ةريثك دئاصق ّ الخ دق ناويدلا نأ ىرظن ىعرتساو « ىرتحبلا ناويد ةءارق ىلإ
 دمحأ اهيف یوتسا یبلا ةبقح لا ی اهبتك ىلا هدئاصق ةصاخبو « ىرعملا اهيلإ راشأ

 دئاصقلا هذه نع یہ ىلإ باتكلا اذه ىعفدو ؛ ماشلا لع نولوط نبا

 اذه ف ىلا ىلع ىرايبألا مها اربإ ذاتسألا زيزعلا ىتخ أ ىبضرحو . ةعئاضلا

 تعفدنا ىتح هنّوهيو رمألا n ىف لزب ملو « ناويدلا قيقحم ىلع لمعلاو ثحبلا

 ىنادر ىسفن نم ترخس امّلكو « هنم جو رحلا عطتسأ مل ىذلا بعصلا قزأملا ىف

 . ةياهناا ىنح قيرطلا عطق ىلإ هعيجشت

 تاطوطح عجارأ بتكلا راد ىلإ راهن لك ضایب ىف بهذأ ًارهشأ تیضمو

 ىوغللا عمجملا راد ىلعأب ةرجح ىف ءاسم لك ىرايبألا ذاتسألاب ىتلأ مث « ناويدلا

 عضو ىف لماك دارم روتكدلا قيدصلا عم كرمشي ناك ثيح ىبيعلا رصق عراشب
 مجارملا نم مخض ددعب رخزت ةرجحلا هذه تناكو . « ريبكلا مجعملا » سسأ

 امهعاتجا تاعاس نيعيركلا نيقيدصلا عم ىضمأف « خيراتلا» بدألاو ةغللا ىف

 « هدجأ ام ًالقان « ىرتحبلل رعش تيب ءارو اًنحب عجارملا هذه تاحفص بتلقأ
 . ناويدلا ىف هتياو رو عجارملا كلت ىف هتياور نيب اًذراقم

 ىف اهنكامأ نع بقنأ ناويدلا تاطوطخ ءارو تيعسف « رمألا ىل ىدامت مث
 بلطلا دبع داشر دمحم ذاتسألا ألا رفس ةصرف تزهتنا نأ ناكو ؛ ناكم لك

 ناويدلا تاطوطخم نع 0 ثحبي نأ هيلإ تبلطف « ايكرت ىلإ ١444 ماع رخاوأ ىف
 هباتك ین ناملکورب لراك روتكدلا ريبكلا قرشتسملا هركذ انم كانه ةدوجوملا

۱۱ 



 ةلاسر ىف ىل اهفصوو اهيلإ عوجرلاب ًاروكشم مركتف . ؛ یبرعلا بدألا خیرات »
 . ةصاخ

 : ضعبب اهضعب ثالثلا تاعباملا ةنراقمو . ناويدلا رعش خسن قف تأدب من

 . ثالثاا تاعبطلا نع تادايز نم ةرهاقلا تاطوط ىن ام لمد ىف كاذ دعب تذخأو

 ىبلا ةعئاضلا دئاصقلا نه ريثكلا ىلع ىروثع ةب رجتلاهذه ىف رارمتسالا ىلع ینعجشفا

 ريثك ریوصت ین تذخأ مٹ , ؛ دیلواا ثبع و هباتك ىف ئرعملا ءالعلا وبأ اهيلإ راشأ

 ةبتكمب ةظوفحملا 00 / تلصحف : دالبلا جراخ ى ةدوجوملا تاطوطحلا نم

 ؛ ةلماك ريغ ةخسن ىهو : ءاجحلا فرح ىلع دئاصقلا اهيف تبتر دقو ؛ خنویم
 تر ىلا ىهو « رو یارک ةبتكع ةظوفحملا ةطوط# ا ىلع تلصح مْ

 نم اههريغ ريوصت ى ىعسلا تعبات كلذ دعبو « توريبو ةناتسالا اتعبط اهيلع
 . ةيرصملا بتكلا راد تاطوطخغ ضعب ترّوص ىهح ْخَسْتلا

 « اهيلإ ريشي ىلا ثادحألا عباتأو « لجراا رعش سردأ ىلوح ام تفرصناو
 هتاقالعو اهلالخ هتاحو اهشاع ىبلا ًاماع نيناعلا ةصاخعو هرصع هلك كلذ عم سردأو

 طالب لاجرو ءارمأو ةداقو ءارعشو ءابدأو باّتکو ءارزوو لوح نئ رح لو عر

 كاحفص نلقأ تحب هرعش ىف مهر ذ نیذلا سان اا نم نيردمغملا ىح . ءامدزو

 . مل ةروص لظ 00 فشكي مع اتم بتكلا

 نأو . ناضل رمأ ةقیقحلا یف وہ الهس ًارسيم هتبسح ام نأ تدجو ًاريخأو
 ىح سنا ا ىذلا رعاشلا اذه نأو « تروصت امك ًادّدبعم سيل هيلإ قيرطلا

 تا ناهي ها نع نالا اع فک قرا دا و نيه
 . هئاهتنا یدم فرب الف هتعقر حسفنتو طه تو هجاومأ ولعت طیح اک ىرخأ

 نم سفنلا صیلختو : رمألا اذه نع فقوتلاب سفنلا ی للحس ةره نم م

 ىل فتهي ناك يفسخ امسجاه نكلو : رعولا قيرطلا اذه نع دعبلاو : رسألا اذه

 ر اذه رعش عدأ لأب ىنم ملع ريغ ن ع الر ادقألا ۾ ىتضيق ىلا ةنامألا كرتأ "الأ

 م نم رعش رهظي نيح ىف هرعش لامجب قيليال رهظم ف والا

 قرقحتلاو سردلا نم ريبك بناج لعو : قینأ رھظم ىف هنم ةبترم *لقأ

 ىرحبلا رعش عمج ءارو ٠ هبيوبتو ہعمج نع تلفغو : انآ ىرعش تیس
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 هتیوذعل i بهذلا لسالس ٭یمس یذلا رعشلا بحاص وهو ب هدجأ نأ ىلاه ىذلا

 : ًالئاق هنامز ىف خرصي  هلامحو

 رتلا مھفت ْنأ مهل َّلَع ام» 2 اهِعِطاَقَم نو ىفاَوَقْلا ْتْحَن ّلَع م

 بيترتلا بسح اهرشنل آديهمت ناويدلا دئاصق خيرأت ىف « رمألا لوأ" « تركفو
 راذعت نيح نمزلا نم ةرتف دعب ةركفلا هذه نع تدع ىبكلو « اهمظنل ىخيراتلا

 تالاتحاب ىدلعَب نم ديقأ الىحو « دئاصقلا نم ددعل خيرأت ىلإ ءادتهالا "ىلع
 : مجعملا فورح ىلع ابئرام هرشن لضفألا نأ تيأرو « اهيف اًنئطخم نوكأ دق

 مل ةثيدح اهنأ بناج ىلإ ةفلتخم بيترتلا نم برضلا اذه نم ىدي نيب ىلا خسنلاو
 تذنخأ ةطوطخم مادقأ نأ تدجوو ؛اهنع تلق ةميدق لوصأ ىلإ اهنم ةدحاو ىن رشي

 ةروص ىلع لوصحلا تلواحف « سيراب ىف ةيلهألا ةبتكملاب ةظوفحلا ىه بيترلا اذهب

 ىتدارإ نع ةجراخ فورظل تاونس ثالث ىبْلَط ىلع ىلوصح رمخأت 'نكلو اهنم
 ىلإ سأيلا بدو رعت دق ثالثلا تاونسلا كلت لالخن یىلمع ناكو . فسألا عم

 یح اھب صاح ا (مافورکیملا ) مكاسنأ تدك امو . اهيلع مؤاشتلا نارو « ىسفن
 ىف كاذ ذإ انكو . عاطقنا دعب لمعلا ىلإ تدعو : تاحول ىلع هريبكتب تمق

 . ٥ ماع

 « فواعملا راد ةعبطم ى ناويدلا نم ىناثلاو لوألا مسقلا ناک ۱۹۰۷ ماع یو

 لمعي ناك ردقلا لعلو . هدعوم ىف ناویدلا روھظ نود تلاح ةرهاق ًافو رظ نكلو

 ؛ةيبرعلا ةمألا ةايح نم ةريطخلا ةرتفلا هذه ىف ساّنلل جرخي ى> هروهظ ريخأت ىلع
 تمرك أو قارعلا هتنضتحا م“ « ايروس هنطو رون ىلع هانيع تحتفت ىذلا رعاشلا اذهف

 هب انی دأ دق نوكن نأ وجرن ىذلا رهظملا اذه ى هناوید رشنب رم ینعت « هتدافو
 . اهتياعر بجاو رادقألا انيلع تقلأ ىلا ةنامألا

 و

 یضن تمرح تاونس ىرمع نم تعطقو « هل تغرف ىذلا رعاشلا ساف
 *”ضفيو ؛ وتشأ نيح ىنمزاليو « فاطصأ نيح ىبحصي ؛ ةحارلا نم اهلالخ
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 « هئافخ ضعب وأ هاءافتخ حيزأ نأ دايرأ هرعش ضعب ىف ”ضومت تالي ىلع
 مثال هجو لك ىلع ىأراا اًمبلقم حورأو ودغأف : هيف فيرحت اًمانيأ ِیرکن لغشيو

 ٍتاحفص انه رصقأ الأب ريدج رعاشلا !ذه . . هئاوتسا ىلإ هدرأو هج وع

 قی ناک نإ -ىل حاتي نأ وجرُا ةريبك ةسارد كلذ ”لاجيف « هتاحح ضرع ىلع ”لئالق

 ۔ الماك ناويدلا رشن نم غارفلا دعب اهم ”دقأ نأ  ةّيقب رمعلا

 ىذلا لجياا اذه رعش ىف ةعيرس ةملك ناویدلا یدنب نیب انه مدقأ 7

 تضم ىلا رشع دحألا نورقلا هذه نمزلا هب رّدخأت ولو : ًارعاش نوکیل قلخ
 نونفلا نم نينول ى هل ناكل ء ھ٤ SS ى دلو ذنم

 ريوصتلاو قيسوملا : نينوالا نيذهب ىنلعأو « ناكم ( ىأ ناكم ةئيدحلا

 : لوقب یذلا یرنحبلا رعاشلاف

 طح تلوط رذهلاب سْيَلو ةتراشإ ىفْكَت مثل ملا

 بدألا دادقذ نيب ىأرأا اهيف راد ةيبدأ ةّئيضَت نع هرعش ى رّدسع ىذلا وه

 امهنيب ةلكاشملا ىري وهف « ىنعملاو ظفللا ةیضق یھ ء شاقّالا رجتشاو نيمدقألا

 : دقو ىناعملا هعورت نيح كلذ ررقيو

 مع ا مق * ون و اور : 2 ۳۴
 دیقعتلا ےلف نبٹجتو اراي مالكا َلمْعَح م نزح

 ِديِعَبْلا ِداَرمْلا ةَياَغ هب ن ا َبیرَقلا ۔ظفالا نْبَكَرَو
¢2“ .© 3 3 

 نع ريبعتلا نسح 2 عادبإلا ةمق منستی نا اذه هيهذع ىرحبلا عاطتسا دقو

 *ناتسح ات 0 ريثألا نبا لوقب اک اهنأكو تادف 3 لامجو حوضوب هیناعم

 "نبا دصقي امو . « ىلحلا فانصأب ”نايلحت دقو . تاغبصم لئالغ نهيلع

 ىلا ةقاشراا هذهو « ىرتحبلا ريبعت مزالي ىذلا عيدبلا نينرلا اذه الإ ربئالا

 . هريوصت بحاصت

 هتكلو « ظفللا هيلع لضفب وأ ىبعملا ردق لهجي ىذلاب ىرتحبلا نكي ب

 : لوقب وھف ظفالا لامج هنم بالطتي ی لا لام ج نأ ف رعي

 ر ل مم نو ا ر1 شا
 هبھذ هکیرب انسح ر O يري َسْيَلو» ىنعملا لح ظفللاو
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 ؛ مثالملا وحلا اهل قلخي وهف . سّئفنتتو كرحتت حاورأ ىرتحبلا دنع ىناعملاف

 تايلمع نم ةیلمع ؛دّحوبو نازوألا نيب هيف طب ريو: ف.لؤيو ناولألا نيب هيف جزامي
 حمل » اهنإ اهنع لوقي ىلا ةعيرسسلا تاب رضلا هتشيرب اهيف برضي « ةينفلا ةغايصلا
 . « هتراشإ ىكت

 ذخأب « ىناعم ا اعباتتم ةروصلا ءازجأ انل مدقي عيب رلا ةروص انل معرب نيح رهف
 : هلوق ین اک « هقباس فرطأب اهنم ءزج لك

 امّلكَتَي نأ داك ىتح ِنْحْلا َنِم كجاض ُلاَتْخَي َقْلَطلا ُميِيَرلا َكاَنأ

 تداك ةوفغ نم ةعيبطلا اه هّنبنتت EE اذهب دهمب ذإ
 عداولا ملاحلا هبنتلا اذه ةروصلا نء ىلاتلا ءزحلا ىف انل ٌروصي مك اتارم نوكت نأ

 : هلوقب
 ەم 2 8 مال وا و و قو كار
 یت سمالاب یک درو لئاوأ ىجدلا قسغ ف زوريذلا ةبن دقو

 65 مور م2
2 0 - 

 مک لْبق ناک ًادیدح ٹین ھناکف ٤ ىدا درب اهقتفي

 ”ةعداو ”ةروصلا انيطعي وهف « ملاحخلا وللا نع اذه ىف رعاشلا جرخي الو
 ىلإ نانح ىن ىدنلا هغبي « وغلا هيف ةبلجال ئداه تيدا ی ات تم

 ف جلتعت تاجلخ هذهو . هنتافم نع فشكيل هنع لخت هرارزأ تأدب ىذلا در ولا

 ةروصلا نم ثلاثلا ءزحلا ىف دوعل « نطابلا هساسحإ روصي وهف ٠ رعاشلا سفن

 : لوقيف « سانلا نم هريغ عم هيف كرتشي يداي حا ىلإ

 مسموم رو رب هر ۶ ۰7

 امدمثم ایشو ت نایک هيلع هسابل عيبرلا د 04 رج رف

 ھا هيف ركفي ءىش لوأ نإف « ةقباسلا ةروصلا ءازجأ لمكي اذهب وهو
 اذه عباتي مث . مل فورد ىذلا سابللاب سانلا ءاشلل هتبهأ ذحأ نأ ههابتنا

 : هلوقب

 اًمرْحُم ناك ْذِإ ِنْيمْلِلىَذَق ناكر َةَماَمَب نوُيُعْلِل ىدَْأف لح

 ةعیبطلا كيساّنم نم عئارلا كسلا اذه ىف هلايخب فوط نأ دعب وهف
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 نيح جيجحلا مارحإ نم اه دمتسي ىسحلا عقاواا روص نم ةروص ىلإ هنهذب دتر
 هترك اذب اقلاع ىب ىذلا دهشملا اذه نم ذخأيو ٠ بايثلا طيخمم نم نودرجتي

 . اهراهزأو ا نم ناجشألا د ل ةروص وا نم

 ةعيبطلا نع اهلقن ىلا ةيعيبطلا اهناولأب انمامأ ةحرللا ضرعب ىنتكيال انرعاشف
 ةروصلا ىلع ىفضنت ىرخأ الالظ ةحوللا ةيضرأ ىن حملن انعدي هنكلو « اهتاذ

 رهاظ ساسحإو یف ساسحإ نيب جرام نیح ةیویح

 ي 4 3

 هسيساحأ ةيدحاف نم هنيب لءاكلاج زاملاىرذ ىرتحبلا انل اهمدقيىرخأ ةروص ىفو
 : لوقي ذإ ةمسابلا ةقلأتملا ةءيبطلا رهاظم نيبو ةماقلا ةنطابلا

 أ ىتلا ىنامَمْلا هذه اًيكبإ

 اك نإو اَماَكَب ْذِإ ثُيَْلا ادعسأ

 تدك .3 اهيف داج

 آل ِهدْنِرْفِ نو e یھف

 نم ءايَس یف

 ضاضیٰبَو هنود نم رارفصآو
 سا

 اهيف نوا ج

 مه ما عو مم ےہ و

 قالت مم ہد بابحالا كيريو

e2 28َ ر  

 امار ولت راجشالا ناكف
E0401 7 كا  

 اهيف ددرت ابصلا ناكو

 رم

 ىولَف وأ ىرذعاف تكاد

 شاف بيشلا دفا تْرٌكَذَ

 ےن وم َ 7 ھوالدةا ےل

 ىلاوغلاب اًمدهع دعب اهل

 ےب ا تو 6
 نادجت ام لك نم ايلخ ن

 E م ےن ريع و

 ناولالا ةمج هلم اللح

 “ھے رش 2 م ۶غ 7 3 9. َ

 قاوجرالا هيمّدوو ¢ وس رم

 3 م فار و2
 نامعنلا رو نم اک 2 ٤۶ف

 ري قدر و
 ناوحقألاو ناحل فانتعاب

 . 2 مث وا

 ِناَجرملاو توقايلأ ريثنب
 27 و ايت م َ

 نارفغزااو روفاكلا مسنب
267 

 اش نن اصلا نمی نمل

 ناحّيرلاو حارلا ف یظَح ُتْلَج

 انه ةروصلا . . . عيبرلل اهانضرع ىلا ىلوألا ةروصلا نع ةفلتخع ةروص انهن
 ت تضر تاما لالخ نم ”لطتو ؛ةيهازلا ”ناولألا اهيف ”ةمئاقلا ناولألا محار
 اذه ءان ردع ؛ ةتفاح 'تاّنأ حرملا بكوملا اذه نيب نه محشو 2 عومد

 ٦



 : ملطملا اذهب هتديصق أدب نيح رعاشلاف . ىسأو نزح تاباحس كحاضلا ىسلألا
۹ 

o كرو 
 ناقفذلا ىف جل لق داوفو نالَمَهلاب َنيِرْغ دق عمدا

 شیجی یا ةيسننلا تاالاعننالا هذه ىلإ انهابتنا ىعرتساو 3 انعامسأ دهم

 نيب طب ريل : 8 اًناولآ | سكعيو « ةروصب ”ةروص لباقي وهف + هردص اهب

 ذخاب ناک باش ی ۔ قلاتملا عیب رأا ۱ 9 ناك نجام ¢ ةمأت ةدحو 2 : نيتروصلا

 ل ةبابشلا اذه یرطت ( مايآلا غرست م ¢ اهنم هيريصت ةايحلا ےس مجان

 لواحيو . سفنلا ىف لمآلا حامج حبكي بيشم ىلإ هوهزو هحردمو هقارشإ
 ىلإ در دق ثيغلا ءاكب ىري نيح وهف ‹ بلقلا ىب تابغرلا تاضبن دخن نأ
 « حانحلا ضيه» لمألا نكلو . ىياصتيف لمأ هدواعي اه-ماستباو اهامج ةعيبطلا

 یا یی لويو 4 هلوح ام لإ تفلتيف

 2 تاك 0 ابصلا نم نم یش سیل ه

 م عاّمجاو ولح ضام ىركذ ىلإ تابنلا ُقّٹاعتو ناولألا فلات ه دریو
 . ثيغلا ءاكبك ءاكب ثعبلا ىلإ امهديعي الف ءابھذ

e u o 

 نج ةفقو هعم فقنلو . رم ىرتحبلا ل 2َ ةينفلا ةادألا هذه لثعو

 ديرأ الو : یرسک ناوي إ ىف هتتديصق اهب ىبعأو ٠ اهكرت ىبلا ةدلاخلا ةروصلا مامأ

 ى ام نيب طبرلا ىلإ ريشأ ىبكلو . انه ةينفلا ةعئارلا هذه ليلحت ىلإ قرطتأ نأ

 ةلاح- ىف وهو ناويإلاب 7 رعاشلاف . همامأ فقي ىذلا دهشملا ىف امو رعاشلا سفن

 نيحتي ناكو ؛ اهي ايي ناك ىلا هنا ای ممن دق ناك ذإ ةنیزح ةیسفن

 نب ليعامسإ رْقصلا وبأ ریزولاو ؛ حلیو وجري . ماشلا هنطو ىلإ دوعيل صرفلا
 نرلوط نب دمحأ اهب حدم ةديصق ىف كلذب حّرص ىتح ہءاجر بیجیال لی
 : اهيف لاق

 م 32 ر ۶ ورو

 ر وتراضغ ف 8 شيعلا الو عساو لظلا ال ٌداَدْعَب ق تحبصاف

 00 َ 1 ھپآ
 بعر عتنتسم ماّشلاب ىو . مهيلإ بغار جِماَسّطلا لامع جم
 ےس

۷ 



 م ءار رے هے ےک تا گے تر ہے ہہ روگ
 بتكلا اهلمحت نأ الإ ماشلا ىلإ  ةلاسر یدوی بكر نم تاهياف

 ىلع اًنتباث ىرسك ناويإ ىريل «نئادملا » بوص ةلحر ى رءاشلا جرخيو

 سكعنتو ٤ ناویالا ىلع هنایح ةروص سكعنتف : ثادحألا ىلع ؟دلتج : نمزلا

 ناينبلا اذه مامأ اهودشم فقيو « ناتروصلا فل آتنو . هسفن ىلع ناويإلا ةروص

 : لوقيف ىواهتلا نع عفرملا
e ag 7 م « رم 

 شہ اگ اا ا ا

 ىف ةةَوقلاو هسفن ىف ةّزعلا رعشتسيف رصقلا اذه تاّتنبل كسامت ىلإ رظني مث

 : دامحلا اذه نع هكسامت ىف "لقب "الأ بجي هنأ هسفن قامعأ ىف ىريو : هحور

 : لوقيف

iT OE oy ی 

 هقيضو همالآو هنازحأ روصي وهف . اهنمكم نم ةيسفنلا هتالاعفنا قلطنتو

 ؛ هئابإ نم تنالأف هتايح نم ترک ىلا نينسلابو . شیعلا لیبس ىف ةبرغلاب
 راثآ دهشي وهو : هلايخ ىلع محازتت ةيخي رات بك اوم ةيسفنلا هتالاعفنا عم قلطنتو

 هكسامت نأو « ىواهتي نأ داكي هنأ سحيمث . ناويإلا ناردج ىلع ىسمرافلا نفلا
 نإ لوقيف « هسفن ناويإلا ىلع سيساحأ نم هسفن ىف ام سكعيف : ىشالتي نأ كلشوي
 : نا را

 ر £ ر 2ور و ef ےس ر 8 هاما

 تم و أ 7 حبصم ینیعِل 0 ب نأ وب اکلآ نم ىئظتي

 هر 2ر رو2 3 م : 9 e م مدع

 سرع نيِلطَتَب ًاقَفُْم وآ : زغ پل ںینا نع قارفلاب اجَعْرُم
 تار ترو” مور 71 م 7 ل 48ِ ° مهر

 سخن بک وک هو ٤ هيف یرتشم ا تابو ىلايللأ هظح تسكع

 هر ا م 2272 2 ٠
 ىو ره رهدلا لكالك نم لكلك هيلعو © ادلجت ىدبي وهف

 00 8. کن 1 4

 ضي رع هاج نع لح دقو :هتايح ةروص نيب قباطي نأ دارأ هنأ سحا داک او

 « ناويإلا ةروص نيبو ؛ دادغب ىن هئارزوو رصعلا ءافلخ باحر ىف هأدمأ لاط دجو
 : لوقي وهف ؛ لئازلا هزعو لئاخحلا هدم نم ىرعت دقو
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 2ےک كو 2  وو ٦ نأ هَ

 نوقمدلا روتس نم لتساو +٠ جاب  يدلا ب 0 ل
5 

 ۰ 2ھ 2 و . هر ےل : 3 ے*ھ

 سدو قوصر سوكر قى تعور تافرش هل ولعت رحمشم

& # 

 اهيف قباطو ع هسفن قامعأ نم اهيناعم اهيف رعاشلا ًدمتسا ىرخأ ةروص ةو

 ی يقل ىذلا بئذلا فصو ىف هتديصق ىهو « ةنطابلاو ةرهاظلا هسيساحأ نيب

 لوأ ىه اهلعلو + (184 مقر ةديصقلا ) قزرلا ءارو اًنيعس ةيدابلا "تشي وهو هقيرط
 برضي اههالك ؛ بئذلا نيبو هنيب قباطي ةديصقلا هذه ىف . نوللا اذه طرح

 الك باتنت فوحلا لماوعورشلا لماوع ؛ عئاج امهالكو « ءارحصلا لهاجم ىف
 نول عم قفتت ىلا ةروصلاب امهنم لون اوتست ءاقبلا بح ةزيرغو : امهنم
 . هعافد

 اهيف عاطتسا « ةايحلا لجأ نم ىيفنلا عارصلا روص نم ةعئار ةروص اهنإ
 قيسنت نيب قفوی نأ - ةديصقلا هذه لاق نيح هنس ةئادح مغر ىلع - ىرتحبلا
 هتعزن نع فشكي امب ةنطابلا هسيساحأ نع رّدبعي نأ كلذك عاطتساو « اهئازجأ
 هتيحاملا ىلع لدي نأ عاطتسا اک ع كلذ دعب ومنلا ى تذحأ ىلا ةينفلا

 تال طس عا نيح هلوق ىف كلذو  هرعش نم ريثك ىف ودبت ىلا ةفطاخلا
 یڈلا اک ريبعت قدص ق لاق نيح حمللا عي رس ناكف « هبلق تال

 بع لاو بالا نوكي ثيحب » : هلوقب ةبراضتم عزاون نم بولقلا قامعأ ین ام روف

 4 دقحلاو

 جيجحلا مارحإ ةروصك هنايحب ترم دهاشم هترك اذ ین نزتخی یرتحبلا انیأر اکو

 دهاشم ةيدابلا نم نزتخي هارث « فيرخلا ىن اهقاروأ نم راجشألا درجت مهب هّئبشف
 مورلا لوطسأ عم برعلا اھضاخ یا ها ةيرحبلا ةكرعما فصي نيح. وهف « ةريثك

 حامر نيب رحبلا جيجض ےس وهو ةيدابلا ىلإ هلايخب دتري (۳۸۷ ةديصقلا ىف )

 : لوقيف لبإلا نه ”نسسملا توص ديدرتب نيب احنا

۹ 



 هما ھہ ظ 6َ 5 َ همهم م دس رے
 رج رجم دوع عیجرت تفل ا مھحامر نیب رحبلا جيجض ناک

 هلوق ىف قارعلا ىلإ هتلحر فصي وهو ةيدابلا ىلإ ىرخأ ةرم اًضيأ هلايخ دتريو

5 ۰ ۹ 

 م 2# و ا رود“ ر يي ,/ 20 ویز ر < لك

 باحطلا نهماغل ِدوُدْحلا محس ینایا قار ھلآ تمس انب تمرو

 ھا للا رعد امک رعد و ںٍِدُحِب ةرئاط لک و

 ا الا ام قيِضَي ٍلضق ةمه قرم لك ٠ َنلمْحَي
2 

 نم اهب قلاعلا بلح. طلا و .قودلاب هعم ندو هتلمح ىبلا نفسلا شب وهف

 اهنأب نفسلا هذه فصي مث « لبإلا هاوفأ نم جراحلا درب ءاملا ىف اهشكُمم لوط

 ربطت اهنإ لوقيف اهتعرس كلذ دعب فصي مث . راقلاب ةّيلطم اهنأل دودحلا دوس
 رک ٴذ وهیذلا ملظلاب اھھبشیو ۔ عارشلا مئاقو فيداجم ةعبرأ ىأ قفاوخ سمخب
 ۔ عزفلا نم لفجتي نيح ماعّتلا

 بابلا اذه ىف نتفا دقو . لايدللا فيطو ليلا فصوب هعلو فرع انلکو

 نع لقي ال رخآ اًمعَلَو ىرتحبلل نكلو : امه هفصوب لتملا برض ىح
 غلبي افصو ةعرسلاو ةكردللا فصو وه كلذ : لايدللا ضرطو ليحلا فصوب هعلو

 ن* بارض لك عم قفتي امب بابلا اذه ىف ىناعملا ريدي وهف « عادبإلا دح هيف

 ةيرحبلا ةكرعملا اهب فصو ىلا هتديصق 2 مورا دئاق رارف فصي نيحف . هبورض

 : لوقب ( اہیلإ 0 یلا ۳۸۷ ةدبصقلا )

 شپ ةعينصلا لرب نمو ؛ هْيَدَع الضو کف حی لا یکن

 لَا یدرلا یرج د ام َدْعَب ٍةَريِبدلا ضرألاب قلعت

 ملسأ نح اا لت ور لا حیرلا اد براما دئاقلا اذه لعج دقن

 دعب نکلو ؛ ديدج نم ةايحلاب قّلعتف ىطاشلا ىلإ لصو یبح هبكر مم عاش اهيلإ

 : ہدسج قو : یزخ تارارم : هسفن ىف ةكرعملا راثآ هّمحال ىذلا ىدّزلا كرت نأ

 ۱ حامر تانعط



 : (۳۹ ةديصقلا ) لوقي نواوط نبا نم ؤلؤل سچ
rروم م“ رھے م رس َ ٤ هم  

 تا ل ام دْهِبلا هلم عميل ههجو تک از ںضرالا ن م ذْرَع اطْخَت

 و 5 رے ٠ ےہ ر 0

 بغ ِهقوف ني ىو اهنم رَعْذْبو 2 ِهِصْخّشِل قرش ىهو « َدَالِبلاِبِحُي
 ري اى. * ۰ 7270 ے0 ر 2 7 # مه ما م .٠

 بولا قلاَذ ٴةَودَع قردصلا تاكو: عارف داع اس راس اإ

 بحي «بوص لك نم عتلمهلا هكلمتي ىذلا براهلا اذه عزفت فصي وهف
 اذإ ىتح ءىش ىلع ىرلي ال عرسم وهو ةاجنلا لمأ اهيف نأل تہ ملا تما ان
 فّلختاا بهسلا اذه حبصأ هرهاظ ا اک تنا یا ت ای اھ روا

 ىري ناك هنأ نيح ىف ‹ هقحالب ىذلا ا ت اك ا نم هعبتي هنأأل هل اودع

 . ةاجنلا باوبأ هل حتفي اًقيدص همامأ باهت لك رارفلا أدب نيح راهنلا لوأ ف -

 بورحلا ىف اهروص نع اهيناعم ىف فلتخت اهرَوصف بورحلا ىف ةكرحلا امأ
 ىغولا ةموح ىلإ نيبراحلا لاطبألا عافدنا ضصي (١ةديصقلا ىف ) هلوقك

 : رانلا ىف یکرب شارفلاک
 مس وس چک 5 22 مج کس مے

 یمترا ادإ نوتفاهتر بئاصعو

e2ص2  

 عاج ۱ ةَرْمَغ .E ىَغَوْلا م مع

 ٠ يَ 2 ار ۔ےےصس ٠ یک ٠ ر8 ےہ

 كا ةلیل 7 هعمل دقو « ران هل تدر جوا لذ
2 

 ع و 8

 اهنودم ناك فْغَز یف دت

 اضف ةاَمكلآ ىلع ليست ضي
 2١6 سهما رو €

 اهتذخ اهئطَلاخ ةّدِيَألا اذإف
Te 

 2 مک مه .

 ءاهن نوتم ةكرعم لك ف

 ِءاَدْيَب ةرفقب بارسلا َلْيَس

 عام یف و بك اوک 8 ايد اهيذ و

 ِءاَعِل موي لك ايانملا تحت مرن ا توم ابا

 ٦٦(: ةديصقلا ف ) لوقی نيرئاثلا لمش اھیف دّدبت ةكرعم ءاهتلا فصي نيحو
 1 رو ٤ 7 َ 5 ءو ا قر ىي رە

 مع و د ر و رسم یر ني مدس و ورتم ئاخ | ع در وأ (د شم در طم اعاع ڈش ملک

 E و ء2 گڑ ام وع ہود
 بصنت ارح مهتا ُسْنُشلااذإ مهناك عوذجلا فود رمد نمو

 لوقيف كباب عابتأ ةيمرخلا عم بعص نبا ةكرعم كلذك فصيو

 . ( اهيلإ انرشأ ىلا ۲۷ ةديصقلا ىف )
۲۲ 



 و لو مم موا مه ممر و كرو كرو كرا
 بصح مو ¢ و ¢ ج ر٣ دمو ¢ كيسومو 3 لمرمو ¢ لدجمف

 ع” ىم مو 5 Sr J 3 ضع سم ° ر

 اولسي مل مهناكف : ةرمحم مهيلَع ءامدلا تقرشأو « اوبس
 «SS ور 800291 ۰ ۰ ےک رپ

 (ةرمحم ) ةظفل نإ «نيتعانصلا »باتك ى ىركسعلا لاله وبأ لاق دقو
 . .٠ ج . 2 21 ص رو س

 ةديصقلا هذه ىف تايباب كلذ لبق رءاشلا لوق ىلإ هبت واو . وشح

 : اهتاذ

 و ءو 2وم
1 

 ےل ص ر تو مرة ماس

 - ةرمحلا ءالؤه راعش ىلإ ةظفللا هذه ىن ريشي ىرتحبلا نأل ؛ كالذ لاق ال

 مهنأكف مهنتك دق ماءامد نإ لوقیف رمحألا سابللا وهو كلاب عابتأ .-

 . مهنع بتل مل رمحألا مهراعش ى نولازي ال

 هلوق ى روصلا كلت نع ةفلتخم ىرخأ ةروص ىن ودبتف تالحراا ىف ةكرحلا امأ

 : ( هؤال ةديصقلا ف )

 افاجيإو اذذغإ ماشلا ىلإ اريس اهمضجأ ليخلا درج اذأ رجازأ ا 06 2 َ م F oF$ وب ص ور چ رف ٤
 2 6e 5 نه روم ظ نامل ۔ "وہ ءِ ےک ا ا نگ ر
 افاي وأ تورسب نم رحبلا عفادم اھدعوم ربا فیارخنا ىف عفاود

 اَفاَدْلَا ررٌجاّسلا ىلع نْدَء تانج ع ادلب ارشلا لح دقو: ّلحَت ىح

 : ( "17 ةديصقلا ىف ) هلوقو

 رار مر

 دور ربح اھتیب یئاک  ىِدآلب نع دالب یب فاقت

 نأ عاطتساو «ىرتحبلا انل اهمّسسج ىلا ىناعملا ضعبل ”تاعيرس تاحن هذه

 نيبجعم نومدقألا اهدنع فقو ىلإ ةةرشملا ةجابيدلا ىف "ةَولِْجَم انل اهروصي
 ىرتحبلا ناك ىتلا ةيسفنلا تالاعفنالا او ربسيل روصلا اوقّسعتي و  نیدقان وأ
 . ةقنأتم ةغایصو بذع ظفل نیب قرولا ىلع اھضفنی

 ماسر ةشيرو ”ىيسوم روب عاطتسا ًارہام ناف ناک لجراا نأ قحلا ینو
 نيب فلؤي هل انعارطم ظفللا ناك دقلف : لامحلا ةعئار تاحوا انل كني نأ

۲۲ 



 هلوق نم ”لدتم اذهو . هريوصت ديري ىذلا وحلا نع ربعي امب تيبلا ىف هفورح
 : (۳۸۷ ةديصقلا 8(

 ٤ هج ۶ ماا ھو .٠ 7م 2 »

 EF ٤ رطممو ماهج نة ب فرص بئاحس ور ناک ¢ اطا

 ےے  e Eو
 رجرجم دوع عیجرت تقلد اذِ مھحامر نعَب ِرْحَبْل ا

َ 

 امّداکف ٦ مِهْيفْحَر نم براقت
“of o ,07  

 اسال رفنم شحو قاذعأ نم گل
 + ا

 ےہ و

 ريطم ماو + مھيف طقم ١" لطنعْبْرحلاٍسَلْجَأ حتر امف

 ريسل ةقطان ةروص انيطعيل لوألا تيبلا ىف هناكم ”لتحا دق نيَّنسلا فرحف

 ءارلا فرح امھنیب صقارت دقو یناٹلا تیبلا یف ءاح او ميما افرح مدقتي مث : لوطسألا
 ثلاثلا تيبلا ىف ءافلاو فاقلا افرح مث « ةكرحلاو جيجضلا ةروص اًنعيمج اوطعيل

 امدقيل ميلو ءاطلا رحب عبارلا تيبلا ميو . عافدنالاو مادقإلا ةروص ايطعيل

 ىلع ميخلا توملل مث ٠ قارهملا مدللو : نحاطتلا اذه دعب ءالشألا رياطتل ةروص

 جاومألا بارطضا ريوصت ىف هلمع ءارلا فرح لمعي كلذ لالخ ىفو .ةكرعملا ناديم

 . ريرملا عارصلاو

 لامر لثمي مث :ءافلاو ءاطلاو نيسلا فوري ىايفلا ىف یطملا ریس لنمو

 ى كلذو < ماللا فرحي ةلحرل هذه ىف اهماالكو ىطسلا بوغلو ینایفلا هذه

 قسانتلا ل ليوطلا رحبلا هلك اذه راتخيو . دوعصو طوبه نيب قسانتم سرج
 : (575 ةديصقلا ىف ) هلوق ىف كلذو «ةروصلا ءازجأ نيب

 اهلا كاف نإ ىَدْعَس راد لسو اهلالك اهاطخخ ىنذأ دق سيعلا ِفَق

 اهُلاَِإ نکلو . اهيَفَمَت لوُطِل حضرت نْطَب نم لالطألا ُفرعأ امو
 دق اناک نیذّالا سأیلاو ماسلا ”ةيسفنلا ل فرح لشعب هيلإ عمتسنو

 «ثادحأ نم هباصأ اع ىسأتلا ىن ةبغرلا مث ؛ هل مزاللا ىسألاو' : هيلع انيسلوتسا

 :( 20/١ ةدايصقلا ) سرفلا كلم یرٴسک ناوبإ تی هذه لغ را

 . َ ے2 بر ميدو ع 2 0 م 2 نارك او

 هرم 5 و٥ ےک ا8 رو ۴

 4 1 ۰ 3 هنم سامع ر لا ینعزعز نيح 2*8 ۔اعو

۳ 



 : هلوقو
 ےب 2 وجے تی ا ےن مد هر مت ےک

 نورد ناسا ل ۱ ن٭ لحمل یم و ِظوظحلا نع ىلستا

 ¢ ةيعش مما فو تاوبإلا بحاص مسا ف . ین اترا لے نيسلا هذ دجو هثأكو

 هريغ ا هب 7 ىذلا سس ترا اذهبو ۰ ةروصلا ءازجأ نيب ”ماجسنالا ف

 اهب لصي نأو « هسفن قامعأ ن« ةدمتس» ةوق هيناعم ىطعي نأ عاطتسا ءارعشلا نم

 : (۳۷۹ ةدیصقلا ىئ ) لاق نيح قدصو . نيرخالا سوفن قامعأ ىلإ
 رقبا ميت نأ مهل لع او اهمِطاَمَم نم ىفاوقلا تحت ىلع

 ىذلا رودلا لٹمیل ءاج ااو ¢ اًطابتعا وأ اکی“ ج مل انه فاقلا فر >ف

 جرخیل -۔۔ردتقملا "نافل ناش — روخصلا عطق ف رادتقاو ةوق ف ىرمجبلا 4 موغی

 . ةدلاخلا هليثامت ةقرو قد ف اھنم

 قاعمب رودغلا ديعب ملع ىل ىلع لدت ةبيجع بابلا اذه ف و ىرحبلا ةردقمو

 ةبراقتلا فرحألا نيب یجب وهف « اهنيب فيلأتلا ىف ةعراب ةينفو ؛فورحلا

 اساسأ فورحلا هذه نيب ىتبرقلا جئاشو نم لعجي ذإ ًارفانت نذألا سح ال یح

 ةعمتجم اهرهظأ نيح داضلاو داصلاو نیشلاو نيسلا ىف لعف اك هتف اهيلع زكتري
 ع لادلاو داضلا نيبو : ءاثلاو نيسلا نيب بيرقلا سرا نم ذخأ مث « ةفلآتم

 ىف عيدبلا ىيسوملابكوملا اذه طسو ةدعابتم تارتف ىف نيفرحلا نيذه راهظإل ةليسو
 : ( 487 ةديصقلا ) هلوق

 م ھظ٭ ےہ ا 7 ءءء َ ےہ ےہ

 اضن ام هنع 0 نم اضنو اضيدو هبال داوسلا 0 رت

 ھ۶ ہے ف َ ر 6 ےگ ےس . ورم ومع

 8 رهأو ب لا هب هب لمآ ض ص ره هظحل فرصت ف دغا ہاشو

 مدمر ٠ ھ۔ 3 ےگ ہے٤ ھ٤

 ا هم فاس ةبابصو 5 وج 7 یا ناسا

 A) ةديصقلا ( هلوق ف ةقرو ةطاسب ف ةردقملا هذه انه ودبتو

 ىنيَع ةرق نأ نيَعْلا قرأ م 2. م
Y4 

 وم 7 و ٠ تک ٠

 ینیبو ی ایالا هنیب تفرف



 . هلك تيبلا ظافلأ ىف اًئبيجع اًعيزوت ”ةءزوم ةظفللا هذه فورحم ”قرألا لف
 نيبلا ليثمت مث . درشلا مونلا لیثمت ظافلالا نیب ددرتم وهو . نوناا فرد كرت مث

 1 ليصألا اھانعمی « نييلا » ةظففل درت نأ نود

 نأ تدرأ ىرتحبلا رعش ىف ةريثك فورحلاب ىناعملا ريوصت نم كلذ ةلثمأو

 . انه اھنم لیلقلاب ىرتجأ

e 9 ٠ 

 نيقباس وأ هل نیرصاعم ءارعش مم اهيف كرتشا نإ . فصولا ىف هيناعم امأ
 س ت

 كلبسلا نسحب زاتمت ىهف ٠ رداظم فصو ى ةصاخبو +: ةروصلا ءازجأ عباتتو

 رهاظملا ہذھب رعاشلا ناتتفا سک بابلإ اذه ل ةرعش ىلإ عمتسی نمو . ةعيبطلا ¢

 اذهو : ردزلا فصري ناولآلاب اذهف : ىب رق جئاشو عيبرلا نيبو هنيب نأب ہروعشو ع  ۰, oهادم دام یک ٹ .٠ . . ا
 0 ےہ 8 5 8 5 4 0

 َ ةف دو ماكحإو 2 هدرو 4 ودع ف ۽ رعشلا فص رب ناحلالاب

Ye 



 ناويدلا

 مات ىنأ ناويد هب رفظ امب  هتيرعاش ةوق ىلع - ىرتحبلا ناويد رفظي مل
 یح بذرم ریغ هرعش لظ دقو . قيلعتلا»و حرشلاو عمنا ةرثك نم نيهدقألا دنع
 نیدّلجم ی ”هتعمجف (ه888 ةنس قوتملا ) لوصلا ىبحي نب دمحم ركب وبأ ءاج
 ىلع هبترو - ۲١۱( : ۱۹ ) «ءابدألا مجعم ١ ا توقاي لاق اک

 ةزمح نب ”ىلع نسحلا وبأ ) ىناهفصألا ةزمح نب "ىلع هت عمجو . مجعملا فو رح
 عاونألا ىلع هبنرو (هالا/ه ةنس قوتملا «نامع نب راسي نب ةزمح نب ةرامع نبا

 . مامن ىلأ نآويدب عنص اك

 علطا هنأ ىئاحتإلل هتمجرت ى ركذ دق « توقاي » نأ نم مغرلا ىلعو
 الماك حرش یبرعلا ثارٹلا نم انل یئب ایف دجن مل اننإف ؛ ىرتحبلا ناويدل حرش ىلع

 ىرعملا ءالعلا وبأ هعضو ىذلا «ديلولا ثبع » باتك ىوس هرعش لك ىلع اًمقيلعت وأ
 ىأا ةخسناا ى دجو ىذلا طلغلا نم هحلصأ ام هيف تبثأو (ه4494 ةنس ىوتملا )

 لاقو : ”ىلجسعلا هللا دبع نب رفظ طخب اهنأ اهرخآ ىف اًبوتكم ناكو هيلع ترق

 . «لخم ريغ اهرثكأ نآل طالغألا عيمج تابثإ نكمي لو »

 ینعمی ًاحرشوأ ًالماك اًنةيلعت نكي مل نإو «  ديلولا ثبع » باتكل نأىلع

 رش ىذلا ىرتحبلا رعش نع ثحبلا وح انهيجوت ىف لضفلا - ةملكلا هذه

 . هناوبد تاعبط ىف

 م۔اقلا ىنأل مجرتي نيح (86 : ۸) ہءابدألا مجعم ہ یف رک ذی توقای اذھف

 یدمآلا تافلؤم نیب نم (ھ۳۷۱ ةنس قولا ) ئدمألا رّشب نب نسحلا

 رعش یناعم د هناونع اًباتك هل نأ « ىرتحبلاو مامت ىنأ نيب ةنزاوملا » هباتك رك ذ دعب

 فوتملا ) ركب ىبأ نب نمحراا دبع نيدلا لالج ىطويسلا هركذي كلذكو « « ىرتحبلا
 . )7١14( « ةاعولا ةيغب » ف (ه 41١ ةنس
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 :YY) 1۸ ءابدألا مجعم 2 كوقي (نالا ناتناغفأ نام نم) ةلزضب ھه ٩۳(٤ ةس

 ىر معلو :“ ىرحبلا ناويد حرش ” الإ ائيش اذه ىلاحبلا غيئاصت نمّرأ مو و

 نم دحأ هل ىخرعت الو . اًمحو رشم ناويدلا اذه تيأر ام ىنإف . هركتبا ءىش اذه نإ

 . احو رشم ىرحبلا ةدابع 5 نارید تنأر ىل : لاق اا الو ١ .٠ لهأ

 ةفورعملا نيواودلا حورش نأ كاذو ؛ اًنمهف ىئحو . اًملع «ىم دق هتيأرذ هدأت

 ىرأ انو : اهيلإ ممحلا تدفارتو اهيلع حئارقلا تدعاست امهریغو ینتلاو مامت ىنأك

 “ دیلواا ثيع ” باتك نوكي نأ الإ ةدمع باتكلا اذه حرش نم هدمتعا اف هل

 ۔ ٤ ریغ ال یردمال “ ةنزاوملا ” باتکو یًرععلل

 لاق . ھ ٦۷٤ ةنس دادغبب یفوتلاو + سرافب زاريش ىرق نم « ربخلا » ىلإ ةبسن
 ئرابخلا نإ (71/5 ةاعولا ةيغب ) ىطووسلاو ( ؛ا/ : 1١ ءابدألا مجعم ) توقاي

 « ىرابتخلا ميكح نب هللا دبع نب مهاربإ نب هللا دبع مكحىأ ةمجرت ىو

 موتكم نبا صيخلت ىف ءاجو . ىرحخأ نيواود ةٴدعو ئرتحبلا ناويدو ةسامحلا حرش

 ٴیفراو ینتااو یرنحبلا نيواودو ةسامحلا حرش هنأ ىرابتخلا مجرتي وهو (88)
 . ىوسوملا

 باتک ەل نأ توقای رک ذ ھ٥٥٤ ةنس یوتل ا "یھ بلا ديز نب ىلع ةمجرت فو]

 .[0 مام ىأو ىرتحبلا حرش »

 . [ ىهيبلاو] یربخلاو ىلاحبلاو یردمالا حورش نم ء یشب رفظن مل اننكلو

 ةيب رعلا ةمجرتاا :١١ ۱) «ىل رعلا بدألا خيرات » هباتك ى ناملك ورب ركذيو

 ىدنفأ رشاع ةبتكم ىف مامت ىنأو ىرتحبلل دئاصق حرش دجوي هنأ ( فراعملا راد عبط
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 ةقباسلا ناويدلا تاعبط

 : ثالث ىهف هذه انتعبطل ةباسلا ناويدلا تاعبط امأ

 ف ىهو ( م۱۸۸۲ ) ھ۱۳۰۰ ةنس ةناتسالاب بئاودللا ةعبطعي تعبط : ليألا ©

 ددع غلب دقو . 5١٠١ هتاحفص ددعو ىناثلاو ؛ ۹ هتاحفص ددعو لوألا : نیأزج

 ۱ اتیب ١ ۱۹۸۹ مغت ةعوطقمو ةدیصق ٦٥٥ ةعبطلا ہذھ دئاصق

 یھو ٦٢۲٥١ مقرب ةناتسالاب یلبربوک ةبتکمب ةظوفحملا ةطوطخملا لع تعبط دقو

 اهانغصو دقو . ھ٤٤٢ ةنس زيرعت ةنيدع اهبتك ىزاريشلا هللا ديبع نب ىلع طخب

 . (١)فرحب اھ انزمرو ناويدلا تاطوط ىلع مالكلا دنع

 ةوشحم ىهف حيحصتاا ىف ةيانعب رفظت منو لكشلاب ةطوبضم ريغ ةعبطلا هذهو
 ةطوبض ٠ اهنع تلقن ىلا ةطوطخا نأ نه رغرلا ىلع في رحتلاو فيحصتلاو ءاطخألاب

 بترت مو . فيرحتلاو فيحصتلا نم ردانلا ىف الإ ةيلاخخ ةقيقد . طبضلا مامت

 ةبترم - اھنع تلقن یلا ةطوطخح اک  اهنكلو . مجعملا فور> ىلع اهدئاصق

 ىلع مالكلا دنع كلذ نيبنس امك + دئاصقلا مهيلإ تهجو نيذلا صاخشألا ءامسأب

 . اهيلع تعبط ىلا ةطوطخلا
 ةطوبضم ىهو : ۱۹١١ ةنس ةيبدألا ةعبطملا ىن تو ريب ىن تعبط : ةيناثلا ©

 امھتاحفص ددع نیأزج یف یھو ةایطع ديشر خيشلا اهيشاوح قّداعو .لماكلا لكشلاب

 . بئاوحج ا ةعبط نع ةلوقنم ۹

 (سبتقملا ) ىبلجم ى ءاج ام ىلع اهيف در ةملكب اھحراش اھلیذ دقو
 تذخأ (سبتقلا ) ةلج ”نإف . هتعبط نم لوألا ءرحلا رهظ نيح ( قرشملا )و
 ةلج امأ ؛ اهئاقبإب ىضقي ةنامألا بجاو ناكو ناويدلا تايبأ نم ةفئاط هفذح هيلع

 رصحنپ ملو اهتمرب تايبآلا ىناعم لوانت حرشلا نأ وأ تّدو دقف ؛(قرشملا)

 لبق طسبي نأو : اهريغو مالعألل سراهف ناویدال لعجُت نآو « طقف ظافلألا ىف
 هنإ اذه ىلع ا در حراشلا لاقف . اهمظن ىلإ مظانلا اعد ىذلا ببسلا ةديصق لك
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 تایبالا نم فوذح ا نُأ نیح ىن ذخأملا اذه ىلإ ( سبتقملا ) ةلجم دمعت نأ نم بجعي

 . هانعمو هظفل قأ بدألا فانم وه امنإ

 اها”دعت لب : ظافلألا ىلع مرشلا ىف رصتقي مل هنإ ( قرشملا) ةل<م ةبغر نع لاقو

 قايسلا هيلإ اعد امو ةيودنلا تاكناا حاضيإو تايبألا حرش ىلإ ةريثك عضاوم ىف
 ءاحلب ةيولطملا ىسراهفلا دعأو حرشلا ىف موت ول هنأب رذتعاو ء ةیوغللا دئاوفلا نم
 . نمثلاو مجحلا ىف اًنفعاضم باتكلا

 . ا2ب ۵٥ مفت ةعوطقمو ةديصق 04٠ ةعبطلا هذه دئاصق دداع غلبو

 . اهدئاصق بيترت ى بئاوحلا ةءبطك یھو

 ینعاا نع حرمشلا ىف دلعي و + طبضلا ىف ةريثك ءاطخأ نم ملست مل ةعبطلا هذهو
 ديدنتلا ىلإ دصتن ملو . اهانعم ضمغي ىلا تايبألل ٍفذحو « رعاشلا هيلإ ىبر ىذلا

 ءدعبلا اذه نيبتي نأ حرشلا كالذو انحرش نيب ةعجارملاب ىراقلل نيكرات اهئاطخأب

 هنع انمق دق نوكن نأ اندبْسَتحو . هلذب ىذلا هدهج لضافلا حراشلل نيركاش
 [مازل دجن اننكلو . هيلعرضمغ ام حيضوتو هيف أطخأ ام حيحصت ى ءبعلا ضعبب

 هرصبت ةعبرمس ةروص ىراةلا ىطعنل ذخأملا هذه نم لئالق فرط ىلإ ريشن نأ انيلع
 : رعاشلا هدصق امع ىبعملا ىف ةعبطلا كلت دعّلبب

 ىماصلا » نأب ۲ ةديصقلا نم 15 تيبلا ىف « ىبءاص » ريسفت كلذ نم

 ىلإ ةبسن هنأ حیحصلاو ء (۷۱۳ ةحفص تو ريب ةعبط ) « بهذو ةضف بحاص

 . ةييط قب كوذلا نب ورنا ىب نم وهو تالا

 ىرغثلا ديعس ابأ حدمب نيح ”ىبماصلا» تماصلا ىتظفل ًاريثك ددري ىرتحبلاو
 . تماصلا ىلإ بسنااب نوعجري مهنأل نييئاطلا ديمح لآو ىناطلا

 نم ۲٢ تیبلا ) « هءعْمَتجي ”ليوطلا اًمميس اري مل نأك » رعاشلا لوق
 ٠۲۲ ةحفص تو ريب ةعبط ىف ابطوبضم ءاج ( انتعبط ىف ١78 ةحفص "4 ةديصقلا

 امس نأ نيح ىف ٠ ةمالعو ةليخو ةراش : اميس د نأب رسو ۲١ ليوطلا اميسو

 . حدمو وجه هبف یرحبللو « نولوط نبا هبراح دئاق مسا ليوطلا
 "روك ىهو 774 ةديصقلا نه "0 تيبلا ىف ةدراولا « ”قْمسعلا » ةظفل تءاج
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 (انتعبط نم 548 ةحفص رظنا ) ةيكاطنأ ىحاوذ نم “الأ تناكو بلح ىحاونب
 . ةعبطلا كلت رشان اهحرشي ملو « قمسعلا » 45١ ةحفص تو ريب ةعبط ىف ةطوبضم

 روباحلا ضرتعا اذإ » : 505 ةدیصقلا نم ۱۸ تيبلا ىف رعاشلا لوق حرش

 ريشي انه هنأ ةقيقحلاو ۳٠١( تو ريب ةعبط ) « رجش روباحللا » نأب « اندايج نود

 ۔ روباح ا رھن ی

 « 'هطبانأو جالعأ لُبرطُقب ہ ٦۹٤ ةدیصقلا نم ٠١ ىرتحبلا لوق حرش
 اهنوطبو اهطابآ تح نوكي ام : لیح نم طبانألاو . ريمحلا : جالعألا » لاقف

 قلطی ظفل جولعلا عمج جالعألا نأ حیحصلاو . (۱۸۰ تو ريب ةعبط ) « ضايب

 . اًضيأ موق طبنلا يه طبانألاو « مجاعألا ىلع
 : اذكه ( توريب "15 ةحفص )ا/ه7 ةديصقلا نم ” تيبلا درو

 یر تو رامجلا یرأ صخشک ان  ًاصخشو راما فقوم تین

 امهنأ ديريو « اناصخشو » حيحصلاو . « انك ديري هلعل : ان » : الئاق هحرشو

 . دحاو صخش امهنأكف نيقصتلم اناك

 هيجرت انركذ اك ديرن اًنكلو . هعّبتنالم هرصح ديرذ ال ء ريثك كلذ ريغو
 . ةفطاح ةے

 .(ع۱۹۱۱) ھ۱۳۲۹ ةنس یکسوملاب ةیدنه ةعبطمب ۃرہاقلا ین تعبط : ةئلالا ٭

 ھ٤٢٦ ةنس ق تبتك ةميدق ةلوكشم ةخسن نع ةلوقنم اهنأ لوألا اھتحفص ى ءاجو
 اھٹکلو . بئاودبا ةعبط نع ةلوقن» اهنأ ىأ ء ئزاريشلا هللا دبع نب "ىلع طخب
 اهتحفص ق كلذك ءاج دقف ؛ دئاصقلا بیترت ثیح نم ةعبطلا كلت نع فلتخت

 ةئيطخ ةخسن ىلع تلبو-ق » اهنأر « « ءاجملا فورح ىلع ةبترم د اهنأ ىيأل
 رك ذو : اهيلع تلبوق ىلا ةطوطخملا هذه مقر رك مو ٠ ؛ ةيويدحلا ةناخبتكلاب
 موحرملا اهحيحصتو اهطبضو اهعبط ىلع فقو ىذلا نأ ةحفصلا هذه ىلع
 . فوق ربلا نمحرلا دبع خيشلا

 ةطوطخلا ىلع تعجور اهنأ انل نيتي ةعبطلا هذهب تّنقحْلُا یّلا ةمدقملا نمو
 مجار ) ٤ی ) فرحب ام انزمر ىلاو ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحملا م۷ ممر
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 ةمدقم اهوأ قو فيحصتلو فيرحتلاب ةنوحشم ةطوطخم ىهو ( دعب اف اه انفصو
 ىرحأ رابخأ عم هرابخأ نم لوصلا هعمج ام ةلوقنه ىرتحبلا رابخأ ىلع لمتشت

 . ةعبطلا كلت لوأب ةقحلملا ىهو ٠ رعاشلل تمجرت ىلا بتكلا ضعب ىف ةدراو
 هذه ىف ام لكب دفتست مل ةعبطلا كلت نأ اندجو ةطوطخما هذه ىلإ انعجر الو

 : نک تكرتو 4 كيش تفاضأ دّقف ؛ تادايز نم ةطوطخم ا

 حضفأ ةفّرع ؛هيوشتلا دشأ ةهّوشم تءاج ةعبطلا هذه نأ هل ض سؤ اّنم هنأ ىلع

 اهنم تصقن دقو . حرش وأ ريسفت "لقأب ةللیذم الو ةطوبضم تسيلو ؛ فيرحتلا
 دئاصق ضعب امهيلع تداز اهنكلو : نيتقباسلا نيتعبطلا ى ةدوجوم دئاصق ضعب

 ۰ یرخآأ

 ۱۲۳۰۳ مضت ةعوطقمو ةديصق ٦٦٦ ةعبطلا هذه دئاصق ددع غلب دقلو

 1 . تايبأ
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 انتعبط
 ب رأي ند اهانروص ةطو طع ةريشع سمخ ىلع اهانعجار دقف هذه انتعبط أ

 تاطوطخملا هذهو . ةرهاقلاو ةرونملا ةئيدملاو ايئامأب خوو ( جزبيل ) لاهو ةناتسالاو

 نع اهضعب فلتخي ا5 ٠ ةياورلا كلا: ىف ةقدلاو ةياو را ف ضعب نع اهضعب فاتخي
 تایبالا بیترت ف لب : تايبألا ددعو دئاصقلا ددع ىف ةدايزلا وأ صقنلا ىف ضعب

 . . . ةديصقلا ةبسانم ىف اننارحأو ٠ كالذك

 ا ا هانا هس هاما تاطوط# غلا هذه نم انرتخا دقو

 ء ۳۰۸۲ مقرب سیراب ی ةيلهألا ةبتكم اب ةظوفحملا ةطوطخلا ىه اهانرتحخا ىلا ةخسنلا

 ؛ مجعملا فورح ىلع دئاصقلا اهيف تبتر ةقبطلا نم انل تعقو ةطوطخم مدقأ ىهو
 .ه١١51 ةنس ىلإ اهخي رات مجري ذإ

 ةصقان دئاصقلا ددع ى ةدايزلا ةزيم نم اهيف ام ىلع ةطوطخملا هذهو

 اهانذختا ىلا ةطوطخملا هذه ىف درت مل دئاصق ىرخألا تاطوطخملا ىف اندجو

 . اهتيمدقأ بسح ةخسن لك ىف هاندجو ام ةيفاق لك ةياهن ىف انقحأف

 دقف ع

:5 
 ام ۱

 ء اًتیب 1040۰ مذت ةعوطتمو ةدیصق ۹۳۳ انتعبط دئاصق ددع غلب دقو

 « تو ريب ةعبط نع "97و © بئاوحلا ةعبط نع ةعوطقمو ةديصق الا ةدايزب ىأ

 . رصم ةعبط نع ٣۳۲و

 نع 8451 : ىتألاك تغلب انتعبط ىف ةدايزلا نإف تايبألا ددع ثيح نم امأ

 . رصم ةعبط نع 8541و « تو ريب ةعبط نع 48و « ةناتسألا ةعبط

 هو

 نم ددعى ىرتحبلل تبستن تايبألا نم ةريبك ةفئاط "مض ىذا قسحّللا ريغ اذه

 ةنامألا بجاول ءافو اهانتبثأف « ناويدلا تاطوطخع ى اهدجن مل اننكلو « بدألا بتك

 . انرعاشل اهنم ريثكلا ةبسن ىف ”كشن انك نإو « ةيملعلا
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 نب هللا دبع نب هللا ديبع امهب اجه نيتللا نيتديصقلا مضي را یل همن

 .۲۷ۃحفص ی  امھتصقو نيتديصقلا نيتاه ىلإ انرشأ دقو . ئرتحبلا ةدابع ابأ رهاط

 3 ۰ٴ 0

 رعاشلا اذه ةورث نع فشکت یتلا ةینفلا سراھفلا نم ددعب ناوردلا انمتخ دقو
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 فارعتىلع هنيعتو :ناويدلا قيلاغم ئراقلل حتفت یٰلاو  ةيخيراتلو ةيملعلو ةيوغللا

 . ةذفلا ةيرعاشلا هذه ملاعم

 : ىلي اهف ًاصحن» ناويدلا اذه قيمت ى انجهنم ناكو

 ١ - ضعبب اھضعب اھتاہاقمو تیب لک ق !هعيمج تاطوطخ ا صوصن ةعجارد :

 نع ًاديعب «ب » ملا ةطرطخلا صن ناك اذإ خسنلا ةيبلغأ هيلع قفتن ام تابثإ م

 ىرحبلا عبط .

 . اهعضاوم ىف تايبأ نه مألا ةخسنلا تاف امتابثإ - ۲

 . خسنلا تاياور ىف فالتخالا ىلإ اًضيأ ةراشإلا ل م

 اهميوقت انيلع رذعتو خسنلا ىفعب اهب تدرفنا ىنلا تايبألا ضعب انكرت - ؛
 باوصلا هجو یرن ام یلع یشاوح ا ىف نيِبَستعم . اهاح ىلع حيحصلا اههجو نسبت وأ
 . انريدقت نع ًاديعب نوكي دق هجو ىف مكحتنال یح هيف

 خسنلا ىف تاعوطقم وأ دئاصق نم درو ام ةيفاق لك ةياهن ىف انفضأ-ه

 « ةطوطخع لك ةيمدقأ كلذ تابثإ ىف انيعارو « مألا ةخسنلا ىف دري ملامم ىرخألا

 . اهزمرب اهيلإ نيريشم

 ىنعملا حيضوت وأ تاملكلا حرشب ىشاوحلا ىف تاياوراا فالتخا انعتہنأ مث

 « تيبلا هيلإ ريشي ىذلا ىخيراتلا ثداحلا حرش مث « كلذ ىلإ وعدي ام اندجو اذإ

 اهب لصتي امو لدحشلاو لئاملاو بهاذملاو دئاقعلاو لئابقلاو مثألاو مالعألاب فيرعتلاو

 نم اهب لصتي امو بو رحلاو عئاقولاو ةروهشملا مايألاو دايعألاو « ءايزأو مساره نه
 مث « كلذ هبشي امو راثآو لابجو راهنأو نادلب نع عضاوملاو « تاودأو حالس

 ٣۳



 هوو هسنأو هلمعو هلع سلاجو هفئاظو نم ةيعاّجالا هتايح ىف ناسنإلاب لصتي ام

 رهاوظلاب لصتي ام لك مث ٠ للع وأ تافآ نم هبيصي امو ؛ هسابلو هتنيزو هبارشو
 قلعتي اهو : راجحألاو نداعملاو رهزلاو ربعلاو ناویح او : ءامسلا» ضرألا ىف ةيعيبطلا
 ثيداشأ وأ ةيارق تانا فرش ىف رحل هک اع ىلإ انكار هلك اذهب

 . لاثمأو مدكح وأ رعش تايبأ وأ ةيوبن

 بدألا بتك یف یرتحبلا تایبآ صوصنل ىخي رات درسب هعيمج كلذ انعمبْتأ مث

 ہتیاورو تیبا یخیرات بکوم ٗیراقلا مامأ موقیل باتک لک ةیعدقأ بسح ةفلتخ ا

 ركذب انيفتكا تيبلا ةياور مه بدألا بتك ىف صنلا قفتا اذإف : روصعلا ره ىلع
 ىبلا ةیاو را انرک ذ صنلا فلتخا اذإ امأ . اهيف ءاج ىلا ةحفصلاو هدحو ردصملا

 ءاج اذإ بتكلا كلت ىف صنلا دورو ىلإ ةراشإلا انعبتأ اك : ردصملا كلذ ىث اهب درو

 ةعجار» ىف دهج نم انعطتسا ام انل.أب دقو . هريغل ابوسنم وأ هل بوسنم ريغ اهيف

 نم درو ام هنه جرختسنل سرهفت مل ىلا خيراتلاو بدلا بتک ن٭ مخضلا ددعلا

 اذهن٠ اهيف امب ناكمإلا ردق نل ةحفص ةحنص اھتاحفص نيبلقم ىرتحبلا رعش

 اذھ تیفوتس! ینإ لوةأف الام نوكأ نأ ديرأ الو . بوسنم ريغ وأ اًئيوسن» رعشلا

 ىتاف بتكلا ضعب ىف تدرو تايبأ ضعي كانه نوكي دقف . ءافيتسالا مامت بابلا

 . ةطوطخ تلاز ام بتک ضعب ىف اهيلع عالطالا ىتاف وأ اهتابثإ

. ۰ e 

 ناویدلا تاعبط ىف ةديصق لك عضر» ركذب دئاصقلا ىشاو> انمدق دقو

 دورو ركذب هبقعن مث « تايبألا ددع ىف صقن نم اهنم لك ىف ام نايبو ثالثلا
 ىلا ةيصخشال ةمجرللا مث « اهيلإ انعجر ىلا تاطرطخلا نم ىأ ىف ةديصقلا
 . ةديصقلا اهيلإ تهجو

 خيرأتلا ةلواحم ىهو ؛ ناويدلا اذه قيقحم ىف انتضأ ىلا ةقاشلا ةلواحملا تبثن مث

 اهيلإ ريشي ىلا ثداوحلا عقاو نم اهعيمج ناويدلا دئاصق انيرقتسا دقف : دئاصقلل
 نأ نيح ىف حودمملا اهيف كرتشا ةميدق ثداو> ركذي نأ قفّتي دقو « رعاشلا
 ثيدحلا ىف رعاشلا درطتسا امتإو « ثداوحلا كلت خيرات ىلإ عجرت ال ةدیصقلا
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 هب رعاشلا ةلصو حودمملا ةايح ىف قمعتلا لواحنف هحودمب ةلوطب رك ذي وهو  اھٹع

 ظافلأ لعجن انك ىردأ نايحأ قو . ةديصقلا مظنل ىيقحلا خيراتلا ىلإ لصنل

 ن٭ ةبقح یف ہرطاخ دوارتو هملقو هناسل ىلع اهدورو ددرتيو خر ىلا رعاشلا

 دئاصقلا هذه خيرات قيقحت ى هيلع زكترذ اًمساسأ نمزلا

 انلعج ىلا ةبقحلا ىهو:'')ابصلا ةلحرم ىلإ اهاتعجرأ دقف ةيلزغلا دئاصقلا امأ

 ساسأ ىلع هرع نه ةرشع ةسداسأا ى : رعاشأا ناک نيح ىأ ھ٢٢٦ ةنس اھتیاھٹ

 تک تو 00 7 70 ٤ ماع ىق ناك هداليم نأ

 2 مالا نا أ نه جبنم یرف ن هم اهنأ ٠ ةف د رح »ةدام ىف «نادلبلا مجعم »

 لوأ ىف ۲٠۰ ةنس ىن رءاشلا ىرتحبلا ديبع نب ديلوا ةدابسع ىلأ دلوم ناك اهب

 لضفلا نب ماه بلاغ وبأ كلذ ركذ » : توقاي لاقو . ناسارخب وهو نومأملا م مايأ

 ىرحبلا دلو : بذهملا نبا ريغ لاتو ه: لاقمت .« هل خیرات ف ات نبا

 انذحأ دقو ۲٠١ ةنس دلو هنأ رك ذ نم مهنمو . « ۲۸٤ ةنس تامو + 7٠٠١8 ةنس ىف

 هتافو ی فلتحخا ایک ۲۰٢. ةنس لاق نم مهنمو 7١6 ةئس لاق نم مهنمو ٠ اذهب

 . ه 15868 ةنس ليقو . اذهب انذخأ دقو ء ۲۸٢ ةنس لیقو ء ۲۸۳ ةنس ليقف

 ةديصق 6٠ ىلاوح امل عطاق خيرات ديدحت عطتسن مل ىلا دئاصقلا ددع غلب دقو

 . ناويدلا رعش عومجم ىه ةءوطقمو ةديصق ۹۳۳ نم ةعوطقمو

 حتفب و : لاقف ةرابملاب اھطبض مث « ةنفدرز » لاقف ىرتحيلا ةمجرت ق ناكلش نبأ اهركذ (؟١

 نم ةيرق ىهو « ةنكااس هاه اهدعبو 6 نونلا حتفو ¢ ءافلا نوكسو ةلمهملا لادلا حتو ¢ ءارلا نوکسو « ىازلا

 . «اهم برقلاب جبنم ىرق

Ye 



 ناويدلا تاطوطخم

 ةعزوم ةطوطخع نيعبرأ اهنم انفرع تاطوط#غلا نم مخض ددع ىرتحبلا ناويدل

 نيب اهرامعأ ىف توافتت اك : ًاصقن وأ ہرعشل ءافیتسا توافتت « ملاعلا ءاحنأ ىف

 بدألا خيرات » هباتک یئ ناملکو رب لراک روتک دلا ریبکلا قرشتسملا ركذ دقو

 E اهماقرأو اهدرجر نک ا٥أ رک ذن ىلا خسنلا هذه ( ىنرعلا

 ۷ دهشم ۹٤١٦ مماج یکی ۲ لیرب

 ۷۷۳ ی ہلال ٥۰ انيف iE نديل

1Yo 00۸۱۹ یدنفآ رشاع ۳۰۸ سیراب  
 ھ٤ ةيموم ۸۹4 را خینویم

 ةيديمح .

 ى وهو هيلإ تبتك نيح بلطملا دبع داشر دمحم ذاتسأالا خلا لّضفت دقو

 كانه ةدوجوملا ناويدلا تاطوطخع ىل سردي نأ هيلإ اًنبلاط 1444 ماع ايكرت
 ليربوك ةخسن ادع ام - اهنم دوجيملا نإ ًالئاق ىل اهمصوف : ناملکورب ہرکذ ام

 ًازهتنم؛ هيلع علطأ ام فصو كاهو : ناویدلا رشن ین دیفی ال لب یغی ال - ۲

 ىلا عجارملا نه ريثك ىلع لوصحلا ريسيت ىف ىل هتنواعمو هلضف لجسأل ةبسانملا هذه

 . اهيلع قيقحتلا ىف تدنتسا

 ةقرو 7١4 ىف ندح خسن اهطخ ناويدلا نم ةخسن : ۹٢٦ عماج ىكي

 ةديصق اهردخآ ء ريذع ىداحلا نرقلا تبتك مم ١م, ها١٠27 اهساشمو 5 اهترطسم

 ىلا (51/4 ةديصقلا ) فيسلاو سرفلا فصيو ىسقلا ىلع نب دمحم اهب حدمب

 : اهعلطم

fہر وے ےک هاو لو ر 0  of 2Z.لمفَي مل مَآ هاربن ىذلا َلَعَف لبقملا لاّيْخلأ مكلذب ًالهأ ین  
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 تبتك « ٥٢ اهتراطسم « ةقرو ٥٥٢ ىف ناويدلا نم ةخسف : #١7 یل هلال
 . ةبوطر راثآ اهبو ةئيدر یمو . ھ۱۰۳۹ ةنس

 ۱۲۰۷ مقر امأ . رشع یداح ا نرقلا ىف تبتك « ةيداع : ٠١84 ةیدیمح

 . ه 1١85 ةنس تبتك ةنزاوملا نم ةخسن اهنكلو ناويدلا تسيلف

 ٥٢ اهترطسم ةقرو 7١4 ىف ىرتحبلا ناويد نم بختنم ىه : ٩۹۹٤ ةيمومع
 ىأ » فنصملا ةخسن نع ه 1175٠ ةنس تبتك : طالغألاب ةءوامو ءىدر اهطخو

 : ىلي ام اهتياهن قو « بختتملا

 ىرمعلا نيمأ دمحم اهرر لاق . هنع هللا افع ىرتحبلا ناويد رخآآ اذه »

 الماك ىرتحبلا ناويد تدجو : ىلصوملا ىرمعلا بيطخلا هللا ريح نبا

 ؛احدمو اوجه : رثكأو نيتسو ةئمئالثو تايبآلا نم اًءفلأ رشع ةسمخن وهو

 . تيب فلأ هرشع ىدحإ» ىلع «اهز» سيراركلا هذه هنم تيقتناف
 . ةرابعلا ةدقعملا ظافلألا ةثحوملا حييادملا ضعبو ءاجهلا بلاغ تطقسأو

 اولخي هال ءىشلا نکل . مظنلا ركبو رغشلا « تداغ »هلك هنأ ىلع

 همسر ماتخو هراصتخا مامتو هلاک ظدمح او ردن ام الإ ءىدرلاو ديحلا نم

 راهن هنم غارفلا ناك . نيعمجأ هبحصو هل آو دسم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةسمخو ةيامو فلأ ةنس ىف كرابملا ريخلا رفص نم نيرشعو ثلاث ءاثالثلا
 همحر فلؤملا طخ نم هلقن نم غارفلا ناكو « ع فيلأتلا خيرات ] نيعبسو

 . ١١٢٤٢ ماع فیرشلا ناضمر رھش نم تلخ رشع ى هللا

 ىذلا مسا بتكي مل . ىرتحبلا ناويد نم تاراتخم : ۸۱۹ یدنفآ رشاع

 عم اهفصنسو « اهنم ةروص ىللع انلصح دقو « داتعم خسن طخب ىهو « اهراتخا
 . اهانعمج ىلا تاطوطخلا ىلع مالكلا

“o 

 لوقی ۱۹٥۲ ةنس ی ةلاسر داوع سيكروك ذاتسألا قارعلا نم "ىلإ بتكو

 : دادغب ىف ناويدلا نم خسن عبرأ ىلع رع هنإ اهيف ىل
 447 عمه ١١84 اهخيراتو ۸۷ : اهماقرأ ةماعلا فاقوألا ةنازخ ىف ثالث

۷ 



 . ةحرؤم ريغ ناوردلا نم ةعطق ىهو ٥۷۲۹ ‹ ھه ۱۱۹۱۰ اهخی راتو

 ركذ « ناويدلا نم ةعطق ىهو « سيكرس بوقعي ذاتسألا ةنازخ ى ةعبارلاو
 اذهنإف حيحصي سيل اذه نإ داوع ذاتسألا لوقيو . ه 7417 ةنس تبتك اهنأ اهيف

 .6 ىريمجلا » هنم الیدب عضو و « ىرتحبلا »مسا اهنم ٴیحم دقو <« روزم خیراتلا

 : ىهو « لصوملا ةنيدم ف خسن ثالث ىلع كلذك رثع هنأ داوع ذاتسألا رك ذو

 هباتك ىف ىبلحلا دواد روتكدلا اهرك ذ « ةيدمحألا ةسردملا ىف ةخسن - ١

 عمج ىرحبلا ناويد » : لاقف (٤ ٤مقر ۲۳ص) « لصوملا تاطوطخم »

 . ٢ یدادغبلا بجاحلا نب نيسحلا ىلأ

 هلوق ىلع دزی و (۱۸ مقر؛ 8 ص ) ىلحللا اهركذ 6 اشابلا عماج ىف ةخسن س

 ۰ (« ىرتحبلا نارید »

 اهيلعو « (۲۰۷ق۱۲۳صر ىلحلا اهركذ ؛ ةینیسح ا ةسردملا ىف ةخسن ٣۳

 طخب ىهف . لبق نم اهانفصو ىلا ( 559 4ةيمومع) ةخسن ىلع ةبوتكملا ةرابعلا

 اھتاذ ةخسنلا نعةلوقنو « كلتل ىرخأ ةروص اهنأ ىأ «ىرمعلا نيمأ دمح

 . ه1١١/ه ةنس ةبوتكملا

 : لاقف قارعلا ريغ ىف ىرخألا خسنلا داوع ذاتسألا ركذ مث

 ى طابس سقلا اهركذ « ىبلحلا رو دب جاحلا ةثرو ىدل بلح ى ةخسن )١(
 . هتسرهف ليذ

 تاطرطأملا سرهف ىف اديف"الد اهركذ « ناكيتاقلا ةنازخ ىف ةخسن (ب)
 عومج نمض ناويدلا نم ةريغص ةعطق یو ١ مقرا ناکیتاٹلا ف

 ۔ ۲۷ ةقرولاب ىهتنتو ١ ةقرولاب أدبت ةعطقلاو « ىطح

 , : ىهو خسن عبرأ ةناتسالا ف (ج)

 ةروص ىلع انلصح دقو ] ١7 هو119؟مقرب ىليرب وك ةنازخ ف ناتخمں

 . [ اهفصنسو لوألا
 . [ اهفصوو اهركذ ٌرم] 147 مقرب عماج یکی ةنازخ یف ةخسن
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 رک ذی ض « اهفصوو اهركذرم ] ٤ مقرب ةيديمح ةنازخ ىف ةخسن

 . [ ناملكورب اهيلإ راشأ ىلا ةيناثلا ةخسنلا داوع ذاتسألا انل

 : امه ناتخسن سيراب ىف ( د )

 اهانذختاو اهانزوص ىلا ىه ] ۳٠۸٠ اهمقرب ةيلهألا ةبتكملا ىف ةخسن

 . [انتعبطل اما

 ىتتملا راعشأ نم تابختنم ىهو 7٠١ اهمقر ةبتكملا هذه ف ىرخأ ةخسن

 نم ىهو « أرطس ١ ةحفص لك ىف ةقرو ١4٠ اهماوق ؛ یرنحلاو

 . ةرجهلل ةنماثلا ةئاملا تاطوطخم

 : قالاك ةعزوم یھف خسنلا قاب'امأ

 ١ اهمقر ةخسن اطوغ ةبتكم ف- 7١ .

 . [اهفصنسو اهنه ةروص انيدل ] ۰۰۸ اھمقر ةخسن خنویم ةبتکم یف ؟

 فراعلا ۃرئاد » ف ثوولجرم ذانسالارک ذ ] ٤٤٥اھ قرو انیٹ ةبتکم ةخسن - ۳

 . [ ىليربوك ةخسنل ةهباشم اهنأ « ةيمالسإلا

 . M ۲۹۷ مقر غروبسرطب ةبتکم ةخسن - ؛

 ۸طا ×۷ ء۵: درول آ تسرھف ) ۷٥٢٢ اھمقر ناویدلا نم ةعطق نیلرب ةبتکم ینو - ٥

 (ةیبرعلاةمجرلا ٥٥ : ١)ناملکو رہل «ىلرعلا بدألا خيرات »بانك ق تءاج ]

 . [ ناويدلا نم تاراتخم اهنأ

 : ىهو خسن ثالث نديل ةبتكم ىو

 . [لوأ اهنأ « ىبرعلا بدألا خيرات » باتك ىف ءاج ] 511 مقر ةخسن
 . ه 1184 ةنس اهخيراتو 511 مقر ةخسن

 م 101 ةنس اهخيراتو ٦٦٣ مقر ةخسن

 ه7 : ١ ناملكوربل « ىلرعلا بدألا خیرات ہ باتک ىف ائدجو دقو « اذه

 ديعس ابأ اهب حدم ىلا ىرتحبلا ةديصق نم ةعطق دوجول ًارکذ (ةیبرعلا ةمجرتلا
۳۹ 



 ناجيبرذأ ةبتكم تسرهف نيدلا فرش نب دمحم ةيكرت ةمجرت عم فسوي نب دمحم

 4١ نايبألا ىهو « ةعطقلا هذه ىلإ ناملكو رب راشأ دقو . ۳۹۲ ۴۹۰ : ۲
 (۱۸۹ -۔ ۱۸۸ ةحفص هذه انتعبط ى اهرظناو ) 57 ةديصقلا نم اهدعب امو

 : هلوقب تايبألا هذه أدبتو

 ايمو ادهم َمراَكَمْلا اوزاح یألا ناَجيِبَرْدَأ ِةَرْوَح َلْهَأ اب م هر ی ر هع 1 > سم مك5ت و دو

 اهفصنس ةطوطخم ةخسن ةرشع سمخ ىلع هذه انتعبط ققحن نأ انعطتسا دقو

 : تاغ عیرأ ىلإ مسقنت انل تعمتجا ىلا تاطوطحلا هذهو : دعب امف

 ةعومجلا هذه سأر ىلعو . صاخشألا ىلع اهيف دئاصقلا تبتر ةعومجم - ١
 ےن یا ط : ز :و : د اهتاوخأو ؛ ( )١ فرحت اهل از مر یلا یلیربوک ةطوطخ

 . سا ء ان

 ىلا سيراب ةطوطخم اهسأر ىلع . مجعملا فو رح ىلع ةبترم ةعومجم - ۲

 ابار ی ريسو- ٠ ناوردلا ىرقمم ىف ام اهانادكتاو“ تو تر اھ ا
 ى . ه ناتطوطخملا امأ . ( ج ) فرحي اهل انزمر ىلا خنویم ةطوطخم ۃوطخف ۃوطخ

 اهعم ناقفتتو : (ب) ةطوطخملا نع ةيفاق لك دئاصق بيترت ىف اًنايحأ نافلتختف

 . بيترتلا ضعب ىف انايحأ
 حيدملاك هنيعب ضرغ ىف باب لك ٠ باوبأ ىلع دئاصقلا تبتر ةعومجم ا"

 اهئاوأ تحت ىوضنت ةعومجملا هذهو . باوبألا هذه رخخ ىلإ ؛ ءاثرلاوأ ءرخفلا وأ

 . (ل ) ؛ ( ح) رحب امه انزەر ناتللا ناتخسنلا

 اهنع تفلتخاو ٠ اهوأ ىف باوبألا ىتحسن بيترت نيب تعمج ةعومجم مث - ٤

 اهمسق ىف تعبتا مث ٠ ضرغوأ ةيفاقب طبترتال ةقرفتم دئاصق ضعب ىف كلذ دعب
 ىلا ىه ةديحو ةخسن اهلثمت ةعومجملا هذهو . ىناوقلا ىلع بيترتلا ماظن ريخألا
 . (ك ) فرح ام انزمر



 2 : 2 نوكيل حوضو ىف همادقأ : اهيلإ انعجر ىلا تاطوطخملا فص وه اذهو

 : اهنم لك نیب قورفلا نيبأو : ىراقلا مامأ حمالملا ةلماك ةروص

 : )١( ةخسنلا

 ةقرو ١ 41/اهقاروأ ددعو ١181 مقرب ةناتسآلاب ىليربوك ةنازخب ةظوفحملا ةطوطخم ا ىه

 ىلإاهخيرات عجريو . ًارطس ۳۲ ةحفص لک یروطسلا ددعو .مس۱۷×۳۳ اهساقم
 هللادبع نب ىلع هبتك » ةرابعلا هذه لوألا ةقرولا ىلع ءاج ذإ ؛ه450 474 ماع

 . « اهنم ناضمر رهش ىف ةيام عبرأو نيرشعو عبرأ ةنس ین زیربت ةنیدمب ىزاريشلا
 دمحأ نب ميهاربإ رفظملا ىنأ ليلحلا ذاتسألا بتک ةنازخ » اهب مدخ هنإ اهخسان لاقو

 ملقلاب ةيوتكم ىهو . « هالع مال امعنلاو زعلا ىف هللا لاطأ : ثيللا نبا
 . اًنقيقدو الماك اًطبض لكشلاب ةطوبضمو خسنلا

 ءاحلا تحن ةريغص ( ح) فرح عضو ىه ةصاخ ةّميرط اهخسان اهيف مبتاو

 فرح نع هل ًازييمت لادلا فرح تحت ةطقن مضوو . ءاحلاو میلا نع هل ازییمت
 هذه عضو مث . نيشلا نم اهزيميل نيسلا تحت طقن ثالث مضو كلذك و « لاذلا

 ثيح نم امأ . نیعلاو ءاطلاو داصلا فورح تحت ء١ ط « ص ةريغصلا فورحلا

 ةمضلا وأ ةحتفلا عضوب ةمومضلا وأ ةحوتفلا ةٴدّشلا بتکی هنإف طبضلا تاکرح
 فرحلا قوف اهدحو ةدشلا مضي ةر وسكملا ةدشلا بتكي نيحو « ةرشابم ةدشلا تحن

 . هتحن ةرسكلاو

 : ةرابعلا هذهب ظ ١ ةقرولا أدب دقو

 ديلولا وهو ىرتحبلا لاق . هللاب الإ قيفوت او 2 محرلا نمحرلا هللا مس 0

 نب ةمسلسس نب رباج نب لالمش نب دع رب یجب نب غم نبا

 ن لودتت نب دج ن هب ةثراح ىأ نب نب مليت نب 5 نب ہپ

 ورلمتع نب لنعلت نب نامآلس نب نئيتننع نب دوادع نب رحت
 ريمأ حدمب ةدابع وبأ هتينكو ؛ "بط ىهو ةمهلج نب ثوغلا 5

 ؛ بلغت ىبب حلص ركذيو هللا ىلع لكوتملا نينمؤملا

 : اهعلطم ىلا 015 مقر ةديصقلا رك ذب ىدتبي م
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 اهعولوو قَداغ ْنِم اھُدُجَو اھب اهعيطتست وأ ءامسأ ىف سفتلا ىَنُم ےس ٠ e مه : َ 3.٠

 : اهعلطم ىلا ٠٠١ مقر ةديصقلا ركذب ىهتنيو
0 

 هلامج نیل تەز طيلخل هلاَبَخو هثب بلقلآ مجار 7 e ےہ َ ۵ ھے 27

 : ةرابعلا هذهب ةطوطخلا مخي و

 بر هلل دمحلاو خسنلا عيمج ى ىرتحبلا رعش نم دجو ام رخآ اذه »

 منو ہللا انبسحو . ادلب ملسو هلآو دمحم هلوسر ىلع هللا لصو نيملاعلا

 ةنس رفص یف زیربت ةنیدمب یزاریشلا ہللا دیبلع نب "ىلع بتك . ليكولا

 . « هللا رفغتسي وهو ةئام عیرأو نیرشعو سمخ

 . رهشأ ةتس اهخسن ف ىضمأ هنأكف

 ةبترم تسيل ىهو . ةعوطقمو ةديصق ٠٠١ ةطوطحملا هذه دئاصق ددع غلب دقو

 . س . | ذاتسألا لوق ىلع  اهنكلو « تاعوضوملا ىلع الو مجعملا فورح ىلع

 ةدام ؛ ةیہرعلا ةمجرلا ۳٦۸:۳ دلجم )ز «ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد » ف ثورلجرم

 اذه نأولو « مهيف رعشلا ليق نیذلا رّسأالاو صاخشألا ءامسأب ةبترم ٠ - ( «ىرتحبلا و

 لكوتملا ف اهمظن ىلا دئاصقلا ضعبب ءىجت ىهف . « ماودلا ىلع ايعرم نكي مل بيترعلا

 ءارزولا ضعب مث « ىدتهملاو رتعملاو نيعتسملاو رصتنملا مث : ناقاخ نب حتفلا ىف مث

 ةعوطقم كاذو اذه نيب جزتو صاخشألا ءالؤه رركتف كلذ دعب دوعتل « داوقلاو
 . رعشلا باوبأ نم كلذ ريغو ءاثر وأ ءاقستسا وأ باتع وأ وجه

 بئاوحلا ةعبطع ناويدلل لوألا ةعبطلا اهيلع تعبط یبلا یہ ةخسنلا هذهو
 . لبق نم انرک ذ اک [ م۱۸۸۲ ] ھ۱۳۰۰ ةناتسالاب

 « ةليوطلا نورقلا هذه ىدم ىلع ىرخأ ىلإ دي نم ةخسنلا هذه تلقنت دلو

 اهكلتما ىح : ةفلتخ ا تاكيلمتلا نيبت ةددعتم طوطخب لوألا اهتقرو تألتماو

 . (۳۰۲۰۱ تاحوللا رظنا ) . اهفلقوو ىليربوك

۲ 



 :( ب ) ةخسنلا
 ٦٤٢ اھقاروأ ددعو ٦ مقرب سیرابہ ةيلهألا ةبتكملاب ةظوفحملا ةطوطخملا ىه

 ىلع بتك دقو . ۱۹ ةحفص لک ى روطسلا ددعو + مس 5ا1١/ اهساقم ةقرو
 ضعب اهيلعو « هللا همحر ىرتحبلا ةدابع ىنأ ناويد نم لوألا » اهنم ىلوألا ةقرولا

 44تيبلا دنع اهنم لوألا فصنلا یھی ¢ « اهيلع بوطشم تاراعتساو تاكيلمت

 : اهعلطم ىلا ٤۷۳ ةديصقلا نم

 ايم رنتاف َدّيْعَأ دودُصل ساعت لو دعب كباصأ رس
 ؛ ى « ھه” نيتخسنلا نم اهانلك أ « اًنتيب 84 اهتايبأ ددع غلبي ةديصق ىهو

 رثكأ اهنم عاض دق ةطوطخملا هذه نأ ىف كلشالو . اًنتيب #8 نم امهيف ةدراو ىهو

 . تاعوطقملا ضعب م ةديصقلا هذه ةيقب مضت تناك ةدوقفملا تاقرولا نأو « ةقرو نم

 . تاعوطقملا هذه عيمج نكت مل نإ نيسلا فرح نم 4/8 ةعوطقملا ىلإ اهيلت ىلا

 اهلوأو ؛ ىرتحبلا ناويد نم ىناثلا فصنلا » ا هذهب داصلا ةيفاق أدبت م م

 : اهعلطمو ٤۸۹ ةديصقلا

 رشتہ ۶ر

 هصاَرَفأ نيب بزقلاب وهو  ةصاَنَعقأ لاتيال ىلا ادل ام
 تاعوطقملاو دئاصقلا 5 انمأ « ئداع خس طخب ةبوتكم 7 طخملا هذهو

 طبضلا اذه نكلو : لكشلاب اهفو رح ضعب تطبضو « ثلثلا طحللاب تبتك دقف

 « ةقرولا ىلعأب بتكو . ريثك فيحصتب ةئيلم اهنأ اک ئطاخ نايحألا رثكأ ىف

 : ليام(ظ ؟)

 نب یجب نب ع نب دیلولا ةدابع وبأ لاق . محرلا نمحرلا هللا میز

 نب ا نإ رھسم نب ةمللس نب رباج نب لالمش نبا دنیبع

 نب دودتسع نإ رح نب لودت نب یدج نب ةثراح یآ نب مج

 نب -”ىيطوهو ۔۔۔ ةمهلَج نب ثوغلا نبو رمعنب لمعت نب نامالس نينينع
 "+0 عّسْیَسهلا نب كر ند

 فسوی نب دمحم ديعس ابأ حدمب ةزمه ا ةيفاق ىلع ؛ ناطحق نب برعي نبا
 . « ىلاطلا یرغئلا

٣ 



 : اهعلطمو 188 ةديصقلاب ىهتنت مث ١مقر ةديصقلا ركذب أدبنو

 انا ڈرا رتن ہر امرت لف تنك اهو ليل ا تما

 « هذه انتعبط ىف 4 ةعوطقملل ةيلات ةخسنلا هذه ىف ۱۸ ةديصقلا تءاج دقو

 ءیجت من  انتعیط یف ٥١ متر ةدیصقلا دعب ١5و ١٠ناتعوطقملاو 4 ةديصقلا مث
 فلألا ةيفاق ىلإ اهانلقتف انتعبط نم ١4 ةعوطقملا دعب ٢٢ : ۲۳ ء٢۲ تاعوطقملا

 ةطوطخا ف عقت تناكو ؟" قر ةعوطقملا ةيفاقلا هذه ىلإ انلمتذ كلذكو « ةروصقملا

 فلألا ةبلغل "97 ةديصقلاو 847 ةعوطقملا نيب ءارلا فرح ین ظ ٠۸۸ ةقرولاف
 ةديحولا ةعوطقملا انلقنف ءاذا لبق واوا ةيفاق ةطوطخملا هذه تلعج كلذك . ةروصقملا

 .ءاجملا فو ر هيلع حياطصملا بيترتلا عم ىشمعنل ءاملا ةيفاق ةياهذ داعبواولا ةيفاق ىف ىلا

 : ةرابعلا هذهب ةطوطحملا هذه خسانلا مخو

 هل آو دمحم هقلخ ريخ ىلع هتاواصو ءةّدملاو دمحلا هللو :لكو ناويدلا مت »

 رشع ةنس رفص رشع عبار ةعمجللا موي هنم غارفلا عقوو . نيعمجأ
 نب ىلع ىلاعت هللا ةمحر ىلإ ريقفلا دبعلا لي ىلع كلذو « ةئاهسو

 لضافلا ملاعلا مامإلا ةنازخخ مءرب لصوملا ةنيدمب مماقلا فأ نب دمحم

 هومس سرحو هولع هللا مادأ نيدلا صلع ءابدألا بيدأ نيدلا لامج

 .« هلآو دمحم

 رعش ن* ريثكلا تابثإ ىف ىرخألا خسنلا صعب عم ةخسنلا هذه كرتشتو

 ىذلا رعشلا وهو « ةقباسأا ناويدلا تاعبط قو (١)ةطوطخما ف درد مل ىذلا ىرتحبلا

 صقنت اھنکلو . ہدیلولا ثبع » هباتك ىف هدئاصق نم ريثك علاطم ىلإ ىرعملا راشأ
 « خيراتلا ىف اهيلت ىلا ىرخألا خسنلا نم نحت اهانتبثأ ىلا دئاصقلا نم ًاددع
 اهانلك أف تايبألا ضعب نم تاملك وأ ًاتايبأ صقنت تناك اهدئاصف ضعب نأ اک
 . اهريغ نم

 نه اهيلإ انفضأ ؛ ةعورطقبو ةدیصق ۸۳٣ ةخسنلا هذه دئاصق ددع غلب دقو
 عبسب ىرخألا خسنلا نع یھ تدرفناو . ةعوطقمو ةديصق ۹۸ ىرخألا خسنلا

 . اهنم ةريثع عبرأ ىف (ج) ةخسنلا اهدخأ تكرتشا ةعوطقمو ةديصق نيرشعو
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 اهنأل هبيترت ىفو ناويدلا اذهل انقيقحت ىف انمأ اهاتدمتعا ىلا ىه (ب) ةخسلاو
 « مجعملا فو رح ىلع دئاصقلا اهيف تبتر ىلا تاطوطخلا ن٠ انل عقو ام مدقأ

 ٦٦٥٦(. : ؛ تاحيللا رظنا ) . انيب ا” ءه 51١ ةنس ره اهخيراتف

 : (ج ) ةخسللا

 ۸۷ اھقاروأ ددعو ۸ مقرا ايفاملأ ىف خنويم ةبتكمب ةظوفحلا ةطوطخلا ىه
 جيزم طخب ةبوتكم ىهو .ةحفصلا ق ًارطس ٠۳و٤۲ نیب فاتخت اهروطسو

 . ريثك فیحصت هيفو لکشلاب طوبضم ریغو نقتملاب سیل ؛ یسرافلاو ةعقرلا نیب

 « هضّرأ هيوشت اهقاروأ ضعب فو ةصقان اهنأل اهخسن خيرات الو اهخسان مسا فرعي و

 . انبي رقت ىرجملا سدادلا نرقلا ىلإ اهي رات عجرن اننکلو

 :( ب)ةطوطخلا هيلع تراس ىذلا هسفن بيت رتلاب ءاجملا فو رح ىلع ةبترم ىهو

 ىهتنت اهنكلو . كلت نع ةلوقنم ىرخأ ةخسن نع وأ اهنع ةلوقنم نوكت نأ اهلعلو

 : اهعلطم ىتاا 588 ةديصقلا نم ( ۷۳۸ ةحفص ) ۳۲ تیبلا دنع

 7 ےگ © ضرما. ر ه2 27 ے : 277
 ہدجی یڈلاب دجولا ىد علوم هلع وأ لازغلا كاذ وضر

 : هيف لوقي ىذلا تيبلا دنع ىأ

 ٠ َ ٠ 1 ل 2 0 - 2

 هدد مھمعی وأ ( هعمجو _مهرلام بالطا ف اقفرت

 تكرتشا ىقو . ةعوطقمو ةديصق 77 ةطوطخملا هذه دئاصق ددع نوكي كلذبو

 . ىرخألا تاطوطخملا ىف درت مل ةعوطقمو ةديصق ١4 داريإ ىف ( ب) ةطرطخملا عم

 : ( د ) ةخسنلا

 یھب ء٢١٦٦ مقرب ةناتسالاب ىدنفأ دعسأ ةبتكمي ةظرفحملا ةطوطخلا ىه

 ٠٠١( ةحفص رظنا ) "4 ةديصقلاب أدبتو « ىرتحبلا ناويد نم ىناثلا فصنلا

 : اهعلطمو

 ىبْضُي ام ةَديِخَبلآرْكذ ْنِم ُهاَبْصَأَو َبّلألِب تاّبف اًزاتجُم َقرَبلا ىأر
3 



 تبتك دقو . ًارطس ١١ اهنم ةحفص لك روطس ؛ ةقرو ۲۰۷ اھتاروأ ددعو
 ددعل مكحلاو رعشلا نم تاراتخع, ةريخألاو یلوألا اهتاقرو تألتماو « ىسراف طخب

 كيلمت اهنيب نم ؟ ةددعتم تاكيلمت اهيلعو « نيفورعملا ريغو نيفو رعملا ءارعشلا نم
 هذه تءاج ذإ اهنم لوألا ئصنلا عاضف ةلماك تناك اهنأ ىلع هنم ”لادتسُي
 ىلإ ريقفلا لوألا هدلجم عم هكلم » ليمج ىساف طخب ةبوتكم ؛ ةقرولاب ةرابعلا

 اذه قوف بتك ىلقلا اذهبو . « ةرهاقلا رصمب فراع قابلا دبع فراوعلا ىذ هبر
 قوتملا ىجافحلا باهشلا طخبب اهنأ ىأ :باھٹلا طخب » ةرابعلا هذه كيلمتلا

 . ھ۱۰۹ ةنس

 ىهتنتو ( )١ ةخسنلا هتمزتلا ىذلا هسفن بيتريلا وه ةطوطخملا هذه بيترتو

 : اذكه اهخسان اهمتخيو 7٠١ مقر ةديصقلاب كلذك

 هللا ىلصو خسنلا عيمج ى ىرتحيلا رعش نم هاندجو ام رخنآ اذه و
 . « هبحصو هلآ و دمحم انديس لع

 : ىضترملا ىلامأ نع الق ( 7١1 ةقرولا ) ةقرولا هذه ىلعأب بتكي مث

 « تايبألا هذه همانيأ رخ ىف دادغي نم ىرتحبلا جورخن ببس ناك د

 اهوخإو )١( ةخسنلا ىف درت مل تايبأ ىهو ٠٠١ مقر ةعوطقملا تايبأ درویو
 : اهعلطمو اهسفث ( د ) ةخسنلا اهنمو

 قديما متن ےس یا ناف دن امام ا

 . ىرعملل 6 ديلولا ثبع » باتك نم ”الوقن ةطوطَح ا هذه شماوه ى دجنو

 . ةديصق 74 ( ناويدلا نمىلاثلا فصنلا) ةطوط#لا هذه دئاصق ددع غلب دقو

 : (ه) ةخسنلا

 م٠4 اهقاروأ ددعو « ١911 مقرب ةيرمدملا بتكلا رادب ةظوفحملا ةطوطخملا ىهو

 « ةياغلل ليمج خسن طخب ةبوتكم ىهو ع ًارطس ١ ةحفص لك روطس « ةقرو

 آمسرو تاملكلا ضعبل وأ ظقنال انكر دو اريثك اًفيحصتو اًفيرحت هيف نكلو
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 نيوانع امأ . ًاردان الإ لكشلاب طبضت ملو همهف خسانلا ىلع راذعت اذإ رخخآلا اهضعبل

 . ها١٠١١١ ةنس اھخسن خيرات ٠ ىدامصلا ىيسحلا دمحم نب نسح نب ىطصم

 : یب 3 اه م دق دقو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو نیم اعلا بر هللا دمحلا. حرا نمحراا هللا مب

 موي ىلإ ناسحإب مط نييعباتلاو ةباحصأو هل آ ىلعو نييبنلا متاخ دمحم انديس
 دز مفعم ىلع امتشت قايوأ هذهُو دعبو . نيدلا ۱

 ملا ب
 9 : ١

 ؛ اًنئيش هنم لقنأ ملف وجحلا تطقس ۱
 همحر ىرتحبلا ةدابع ىنأ ل

 أ كيب ہناورد نم هتلقت ۰ ىلاعت هللا

 . « بآملا هيلإو أدبملا هم . باوصلا ليبس ی إ یدام لا قفوملا هللاو

 اًننايحأ اھبیت رت گ فلتخت اهنكلو ن مجعملا فو رح ىلع رک ةطواطخلا ہذھو

 اهيلتو ؟ ةديصتلاب أدبت ىهف . هيف اهعم اًننايحأ قفتتو «(س) ةخسنلا نع

 تدرفنا ىلا ةديصقلا ىهو ) ١ . ٠١ . ۷ .۸ . ۱۲ . ۳۰ ۱ : دئاصقلا

 دئاصقلا قاب 7 اذکھو ۰ (ەل مالک لالخ اهنم ًادحاو ف ىرعملا دروأ دقو اهب

 ءاجم یڈذلا اھبیت رت نع اھنم ةدحاو رخاتت را مدقتت دإ قی ارقلا عیمج 7 تاعوطقملاو

 . انتعبط ف
٤ e وأ فاكلاو لادلا وأ فاكلاو ةزمهلاب اهتيفاق ىهتنت ىلا دئاصقلا تعضوو 

 هباتك ىف ىأرلا اذه ىّرعملا ءالعلا وبأ ىريو : فاكلا ةيفاق ىل فاكلاو نيعلا

 فردلا كلذ نكي مل اذإ ةدئازلا فاکلل قباسلا فرح ا انعبّتا اننكلو . ہدیلولا ثبع و
 ةخسنلابءاج اك ءاملا لبق واولا فرح ةطوطخملا هذه تلعج كالذك . ةملكلا ةيذب نم

 . « ديلولا ثبع » نم لوقذ ضعب اهشماوهب ءاج دقو . ( ب )

 اھمتخو ۹۳۳ ةديصقلاب( ب) ةطرط#لا تهتنا امه ةطوطخملا هذه تهتناو

 : ةرابعلا هذهي اھخسان

 ناكو . ىلاعت هللا همحر ىرتحبلا بيدألا رعاشلا ناويد رخآ اذه و
 نم نیرشعلاو سماحللا مويلا ق ةفيطللا ةخسنلا هذه قيلعت نم غارفلا

 دمتعلا ريقفلا دبعلا دي ىلع فلألا دعب ةياء ةنس رونألا لوألا عيبر
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 یدامصلا ییسحلا دمحم نب نسح نب ىىطصم ىداحلا هبر وفع ىلع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو . نيعمجأ نيملسملا لكلو هيدلاواو هل ہللا رفغ

 نيمآ ٩ .

 نم ٠ ةخسنلا هذه نأ ىلإ ريشي ليمحلا ىسرافلا ملقلاب مخ ةقرولا هذه رخآبو
 ادع ام ةبوطشم تاكيامت اهيف نإف ىلوألا ةقرولا امأ . « بيجن ىبطصم تاكلتمم

 هترابع ىناثلاو « ١3١1١ ةنس هللا اطع ىلإ هللا اطع نم » هترابع لوألا . اهنم نينثا
 رقاب دیسلا موحرم ا نب نسح لقألا انأو ميظعلا كلما هلل كلماو ىكلم لوقأ تبتك »

 . « ىيسحلا نسح و متخب كلذ لسیذ مم ۱۲۳١( ةنس بجر ۲۱ ىف ميهاربإ ديسلا نبا

 اهنم عبسب تدرفنا ةعوطقمو ةديصق 54٠ ةخسنلا هذه دئاصق ددع غلب دقو

 (۸ .۷ تاحوالا رظنا ) . ىرخألا خسنلا ىف درت ل

 : (و) ةخسللا

 : ۳۲۳ اھتاروُأ ددعو ۱٢١۷ مقرب ةیرصملا بتکلا رادب ةظوفح ا ةطوطخ ا یہ
 ىلا ىليربوك ةطوطخمل اهبيترت ى ةةباطم ىهو . ١9 ةحفص لك ى اهروطس

 غرف : ىكملا یوز ا نامعن نب ہللا جرف وه اهخسانو )١( ٠١ فرحي اهلل انزمر

 فیرحتلاب ةئيلم . ىداع خسن اهطخو . ه ۱۲۹١ ةنس مرحلا ةرغ ىف اهتباتك نم

 . تايبألا ضعب ىئ صقنو فيحصتلاو

 : ( ز) ةخسنلا
 اھتاروأ ددعو .م بد ٦ مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم ىرخأ ةطوطع ىه

 ةطوطخل ةةباطم (و) ةخسنلاك ىهو . ًارطس ۲١ اهنم ةحفص لک ء۲

 فيحصتلاو فيرحتلاب كلذك ةئيلم ٠ ىداع خسن اهطخو . (ا)ىليربوك
 ىف اهتباتك نم غرف < ىبابلا نسح نب ىطصم وه اهخبسانو : تايبألا صقنو
 . ه 17817 ةنس بجر رهش نم نيرشعلاو ىلاثلا ةعمجلا موي

 : (ح) ةخسنلا

 81١ اهقاروأ ددعو : ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفح نا ٦٦٦ مقر ةطوطح ا یہ
 خسن طخب رفصأ قرو ىلع ةبوتكم ىهو ٠ ًارطس ۱۹ ةحفص لک ىف اهروطسو

۸ 



 تريم دقو فرحصلاو فيرحتلا نم ريثك اهيفو ء لکشلاب طوبضم ريغ ىداع
 كرتشت ٠٠۷ اهتاعوطقمو اهدئاصف ددع غلبو . رمحألا دادملاب دئاصقلا نيوانع

 . ىرخألا خسنلا ىف درت مل ةعوطقمو ةديصق 94 ركذ ىف ( ل ) ةخسنلاو ىه

 ةقرولا یف رک ذی ملو : ةثنهتلاو حيدملا ىف لوألا : باوبأ ةعبس ىلإ ةمسقم ىهو
 امنإو . ه55 ةديصقلا ىهو : هنم لوألا ةديصقلا ناونع الو بابلا اذه مسا لیالا

 : اذكه ةطرطخما تئدب

 : « ىرتحبلا درع نب ديلولا ةدابع وبأ لاق . ميحرلا نمحرلا هللا مسب »
 ِفَرْطَحْسُمْلا ك وجدك نوکیاوجُم فَتٰہلا ماَمَحلل ٌمَحْسَت دلار ما ©

 « « ةيزعتلاو ىلارلا ىف ہ « ثلاثلاو : « رخفلا ىف » وهو ىناثلا بابلا هيلي م

 سداسلاو : ؛ءاجملا ىف ١» سماحللاو « «ءاطبتسالاو نامزلا مذو باتعلا قد عيارلاو

 . ٤ لزغلاو قيقرلا ف » حباسلاو « « حارلا ايقسو حازملاو تابعادملاو تابناكملا ىق»

 : ةرابعلا هذهب ةطوطحلا هذه ىهتتو

 هل آو دمح اند یس ىلع هللا لصو هلل دمحلاو ىرتحبلا رعش رخآ اذه ٠

 نم تضم 74 ءاعبرألا موي اهتباتك نم غارفلا ناكو . ملسو هبحصو

 ريقفلا دي ىلع ةرجملا نم نيعستو ةتس نيتيامو فلأ ةنس رخآلا عيبر رهش
 یعابسلا ناملس باهولا دبع ىعاسملا نسح ىجارلا ىلاعت هللا ىلإ
 ۱ . ٢ ہدحو هلل دمحل او

 نوکت نأ اهلعلو « اهنع لقن ىلا ةيلصألا ةخسنلا نع اًنكيش خسانلا رک ذی و

 نع وأ « ىربص دمحم روتكدلا ذاتسألا اهكلتمي ىلا (ل ) ةخسنلا نع ةلوقنم

 . كلت نع ةلوقنم ةخسن

 : ( ط) هخسلا

 روطسو 58 اهقاروأ دعو 5845 ةظابأ ١ متر رهزألا ةبتكم ةطوطخم یھ

 هطوطخماك اهبيترت ىف ىهو . رمحألا دادملاب ةلودجمو « ًارطس ۱۷ اهنم ةحفص لك

 : اهتياهن ىءاجو (ا)

۹ 



 : ةخسنلا هذه عماج لاق ىرتحبلا رعش نم هاندجو ام رخآ اذه و
 هناحبس هللاو : هتسالس مدعل هوجه نم ًاريثك هرعش نم انفذح دقو

 . « ملعأ ىلاعتو

 فلتخت ىلا (ح) ةطوطخما خسان - ىعابسلا نايلس باهولا دبع طخب یھو

 لاوش نم رشع عسات دحألا موي اهتباتك نم غرف  ةخسنلا هذه نع اهبيترت ىف
 ىدحإ اهلعلو . ةيرصملا بتكلا رادب ةخسن نع اهلقن هنإ لاقو . ۱۲۹۳ ةنس

 . لبق نم اههانفصو نيتللا ( ز) « ( و ) نيتخسنلا

 ف نإ لب «٠ وجهلا رعش فذحب فتكي مل اهخسان نأ انل نيبت دق هنأ ىلع

 تطقس وأ اهتاف ءاهيف وجهال ىلا دئاصقلا نم ددع ىف ًاريبك اًضقن ةخسنلا هذه

 هيلإ عجر ىذلا لصألا ىف ام فيرحتلو فيحصتلا نم ةخسنلا هذه ىو . هنم
 مارو

 : ( ى) ةخسنلا

 روطس ۱۹۷ اهقاروأ ددعو 3 م۷ مارا ةيرصملا بتكلا را۔اہ ةظوفحملا ور

 عم ةبترم مس ۳٣.٥ مس ۲٣١۳ رییک اھساتو . ًارطس ٠٢ اھٹنم ةحفص لک

 اهطحتو « رمح الاد ادملاب ةلودحو :(ھ ( 3 ب ) نيتخسنلا نع فالاتخاب مجعم ا فر رح

 ةنوحشو : ءیطاخ طبض هنكلو لكشلاب ةطوبض او ؛ فو رسا لخادتم ءئدر خسن

 اھتہاتک خیرات فرعب مله ۔ مھف ریغ یلع تاملکلا ممرو فیحصتلاو فیرحتلاب
 اهخيرات نأ حجرنو . فاكلا فرح ىلإ اهنم دوجوم او : ةصقان یھو . اھخسان مسا الو

 . ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ىلإ عجیب

 خسنلا عم تكرتشا اه < ىرخألا خسنلا نع اهب تدرفنا ةعوطقمو ةديصق ةرشع

 (1) ةخسنلا ىف درت مل تاعوطقمو دئاصق تابثإ ىف ( ل + ك < ح : ه(ج ؛ب)

 . اھتوحنإو

 ل امث ىرتحبلا رابخأ لع متشت تاقرو عست ى ةمدقم ةخسنلا هذه لوأ فو

 و



 ناونعب ةدح ىلع باتك ىف رتشألا حلاص رونك دلا اهرشن ىلا یهو « وصلا هاور

 نم نييرخأ نيتخسن ىلعو ةخسنلا هذه ةمدقم ىلع اهيف دمتعاو « ىرتحبلا رابخأ »
 ظوفحم مليف اهنمو  وناليم ى انايزوريمإلا ةبتكم ةظوفحم امههادحإ؛ ةمدقملا هذه

 قرشتسملا ةخسن یرخألاو ؛ ةیبرعلا لودلا ةعماجب ةیبرعلا تاطوطُ ا ءايحإ دهعمب
 .(ع۱۹۱۰ ) ھ ۱۳۲۸ ةنس ةیرصلا بتکلا راد ةخسن نع ةخوسنمیھو نوینیسام
 . قشمدب یرعلا یملعلا عمج ا تاعوبطم نیب ۱۹۰۸ ماع باتكلا اذه رهظ دقو

 نيمأ اهرشن ىلا ناويدلا ةعبطل ةمدقمک رابخألا ہذھ نم ریبک ہڑج رشن دقو
 . ةعبطلا كلت ىلع انملكت نيح كلذ ىلإ انرشأ دقو 1411 ةنس ةرهاقلاب ةيدنه

 : ( ل ) ةخسنلا

 (جزبيل ) لاه ةنيدمب ناملألا نیقرشتسملا ةبتکمب ةظوفحم ةثيدح ةخسن ىه

 ناكو . ًارطس ٠١ اهنم ةحفص لك روطسو۲۲۲ اهقاروأ ددعو . 1١١ مقرب اينامأب
 ى "لإ بتك دق ناملكورب لراك روتكدلا ذاتسألا ريبكلا ىنالألا قرشتسملا

 ىهو ناملألا نيقرشتسملا ةيعمج ىق ةخسن دجو هنأ اهيف ركذي ةلاسر 1481١ ةنس

 . اهلصأ ىلإ ةراشإ الو اه خيرات الو ةثيدحاهنأو 5هءز» نسوس ذاتسألا ةكرت نم
 بئاودلبا ةعبط  ناويدلا ىتعبط ىلع اهلباق هنأ ةلاسر ىف هللا همحر  ىل لاقو
 ةبترم اهنأو « نيتعبطلا ىف ةدوجوملا ريغ راعشألا نم ًاريثك اهيف دجوف  رصم ةعبطو
 علاطم ًاركاذ ىل اهسرهفي نأ الإ هلضف ىلأو « نيتعبطلا لصأ بيترت ريغ اًبيترت

 لضف اذهو . اهنم لك تايبأ ددعو عوبطملا ىف درت ل ىلا تاعوطقملاو دئاصقلا

 یذلا مَّقلا هباتكب لضف نم هخيراتو ىنرعلا بدألل مدق ام بناج ىلإ انه هلمجسأ هل
 دعب هرشن ىلع فراعملا راد عم ةنواعتم ةيبرعلا لودلا ةعماجب ةيفاقثلا ةرادإلا موقت

 . راجنلا ميلحلا دبع روتكدلا ةيبرعلا ىلإ هلقنب ماق نأ

 كف ناهرد روتكدلا ذاتسألا ىناملألا قرشتسملا "ىلع لضفت تاونس دعبو

 اھ ًاروصم اًمليف "ىلإ لسرأ 7 ةطوطضأ هذه نع ثحبف لوطقمم ۷۶۷۰ ٥70ل

 . لضفلا اذه انه هل لئجسأف

 ةديصق ةرشع تسب ثدرفنا « ةعوطقمو ةديصق 4١" مضت ةطوطخما هذهو
 ها



 ثيح دئاصقلا بيترت ىف ةقيرطب درفنت اك ٠ ىرخألا تاطوطخملا ىف درت ل ةعوطقمو

 دئاصقب آدتباف باوبأ ىلع دئاصقلا انتر نيتللا (ل) « (ح )نيتخسنلا رثأ تفتقا
 لوألا ةديصقلا نيعبرألاو ىدحإلا ىف امهعم (ك) ةخسنلا تقفتا دقو . حيدملا

 ةديصقلا تغلب ىبح كاذ نم ريكأ مث اًنثالث مث نيتديصق مث ةديصق طقست تأدب مث

 جهن نع تفلتخاف ( انبيترت ىف 74٠ ةديصقلا ىهو ) اهبيترت ىف نيسمحلاو ةعساتلا
 اهنكلو ءاجهلا فورح ىلع ةيلاتلا دئاصقلا بترت تأدبو . (لء ح) نيتخسنلا

 ى تراس دقو « انبيترت ىف 574 ةديصقلا كلذ لوأ ناكو ماللا فرحب الإ أدبت مل

 الإ « انتعبط بيترت وهو (٠ ب ) ةخسنلا بيترك ميلو ماللا فرح دئاصق بيترت
 نيعبرألا دئاصقلا ىف تدرو دق تناك نيتيفاقلا نيتاه نم لئالق دئاصق ىف

 امه ) ءاحلا فرح نم نيتديصق تدروأ نونلا ةيداق ىف أدبت نأ لبقو . ليألا'

 ى) 5٠١ 2 88" . 401١ تاعوطقملا مث (انبيترت ىف ١/4 « ١75 ناتديصقلا

 تاعوطقم ضعب ادع ام ءايلاو واولاو ءاملاو نونلا فورح دئاصقب تءاج م ( انبيت رت
 . ءاهلاو نونلا ىيفاق نم اهركذتول

 اهيفو « دئاصقلا نيوانع ركذت ملل ٠ ىداع خسن طخب ةبوتكم ةخسنلا هذهو
 . اهب تدرفتا ىتلا دئاصقلا ىف ةصاخبو في رحتلا نم ريثك

 : ( ل ) ةخسنلا

 ىذلا ىربص دمحم روتكدلا ليلخلا ذاتسألا ةيتكمب ةظوفحم ةطوطخملا هذه

 ىناعأ لب « ةراعإلا هذه دح دنع فقي نأ هلضف أشي ملو ؛ اھّیِإ ینراعأف لّضفت

 ‹ ريدقتلا» ركشلاب لضفلا اذه انه هل لجسأل ىنإو « هداشرإ نم ريثكلاب
 ىف رشن مث تاونس ذنم ناويدلا رشني نأ همزع ىف ناك هنأ انه ررقأ نأ بحأو
 ىلا «خماوشلا » ةلسلس ىف ىرتحبلا ةدابع ىلأ نع ةسيفن ةيليلحت ةسارد 1445 ةنس

 ؛ لمعلا اذهب بحر ناويدلا قيقحت ىف ضام ىفأ ملع ملف . اهرشن عباتب ناك
 . لضف نم مادق امب ىلع نضي مو

 روطسلا ددعو ءمس ١7رهاك9١ ساقم ةقرو 5 اهقاروأ ددع ةخسنلا هذهو

 اهلعلو : دئاصقلا ددعو بيت رلا ف ( ح )ةطوطخ اک یھو . ًارطس ٥١ ةحفص لك ىف

o۲ 



 ةميدق ىهف « هنع تلقن امل ًالصأ وأ (ح )ةخسنلا هنع تلقن ىذلا لصألا نوكت نأ

 اھیلإ انعجر اننکلو انعجار٭ ین اھہدقتت نأ ًاریدج ناكو : ه ٠١7٠ ةنس ىلإ عجرت

 ربکألا مہقاا لوصأ انمّلسو ناویدلل انقیقحت ین آریبک (ًطوش انعطق انك نأ دعب
 . ٠۹١۷ ماع فصتنم یف ةعبطملل هنم

 ءافل لا حدم دئاصق نم الخ دق (ح) ةخسنلاو ةخسناا ہذہ نأ ظحالیو

 .( ح )ةخسناا فصو دنع اهانركذ ىلا ةعبسلا باوبألا ىلإ ةمسقم یھو . ءارزولاو
 : اذكه أدبتو

 . « ىرتحيلا ديبدع نب ديلولا ةدابع وبأ لاق . ميحرأا نمحرلا هللا مسب

 . « فشلا مامحال عمست كاّرانأ » : اهوأ ىلا هده ةديصقلاب ىنأت مث

 نم لخت مل اهنأ ديب « لماكلا لكشلاب ةطوبضمو خسن طخب ةبوتكم ىهو
 نيوانع تريم دقو . (ح) ةخسنلا ىف امم“ ل قأ اهنكلو تافيرحتو تافيحصتو ءاطخأ

 ۳۹ اھنم ؛ ٤٥۷ اهتاعرطقمو اهدئاصق ددع غلبو . رمحألا دادملاب كلذك دئاصقلا

 ضعب لوألا اهتقرو ىلع بتكو . (ح) ةطوطخما الإ ىرخألا تاطوطخملا ىف درت مل
 : كيلمتلا اذه ةرابع الإ احضاو قبب لو « اهنم تاملك تيحم تاكيلمت

 . « رقاب ديسلا رفعج رفاغلا هبر وفع ىجارلا هدبع ىلع هب هللا ”نم امم »

 : ةرابعلا هذهب تمتخو . « ىسحلا رفعج » مخب كلذ ليذو

 . ۱ ەل آو دمحم یىلع یلصو نی اعاا بر ہلا دمح او :یرنحبلا رعش رحخآ اذه »

 : یسراف طخب ةبوتکم تارابعلا ہذہ مٹ

 . نيثلث ةنس ةرخالا ىدامج رهش لئاوأ یف ناوی . ... ب بتک »

 ۰ ٠ ةیحتلا لضفأ هيلع ةيوبنلا ةرجحلا نم فلأو
 : ةرابعلا هذه مث

 : هتروص ام اهرخآ ق ةبوتكم ةخسن نم تبتك »

 تشهيب درازور دحألا موي ةحيبص ىناهبصألا ىلع نب اكريش هبتك نم غرف

 . ةيامعبرأو نيثلو تس ةنس ةرخآلا ىديمج ىف عقاولا نمهب هام نم
 . « هرفغتسيو هللا دمحم وهو

or 



 : ةرابعلا هذه ًاريخأو

 اهنم تغرفف لصألاب ةضراعملاو ةءارقلا تغلب : خستنملا ىف بوتكمو »

 ٠ ( م) ةخسللا

 اهقاروأ دداعو . ١4٠ مقرب ةرونملا ةنيدمملاب مالسإلا خیش ةبتکمب ةظوفحم ةطوطخ#
 ىهو . ةحفصلا ىف ًارطس 7 اهروطس ددعو . مس ٥٥۷۱٢ اهساقم ةقرو 5

 اهبيترتو . ه ٠١5 ةنس ةسورحلا رصمب رهزألا عماحلاب ىوانمدلا ميلسنب روصنم طخب
 . (ا) ةخسنلاک

 :( ن) ةخسنلا

 ۳٣٣ اھقاروأ ددعو . ز ۱٦٦۸ مقرب ةيرصملا بتكلا رادب ةظوفحم ةطوطخم

 . اهتباتك خيرات الو اھخسان مسا رک ذی مو ۱۹ اھروطسو مس٤۲×٦۱ ر٥ اھساقم

 (١)ةخسنلا بیترتک اھبیترتو ء اشاب یکز دمحأ طخب تاقیلعت اھیلع ؛ ةثیدح یهو
 : اهرخآ ىف ءاج دقو . اًضيأ

 ف تايبأ ضعب ەنم تفذح یرحبلا رعش نم هاندجو ام رخآ اذه »

 . ٠ اهظافلأ ةكاكرو اهحبقل ءاجملا

 : ( س) ةخسللا

 ىف ةقرو ٥٢١ اھقاروأ ددعو ء ۸۱۹ ےقر ةناتسالاب یدنفأ رشاع ةبتکم ةطوطخ

 كلسلا د ناونعب یرحبلا رعش نم تاراتخ نع ةرابع ىهو . ًارطس ٢٢ ةحفص لك
 هذه نم ةقرو ٠١ ىف تاراتحلا هذه عقتو ٠ ىرتحبلا رعش نم راتخلا ىن ىّردلا

 . ىربونصلا رعش نم تاراتخحم كالذك مضت یلآ ةطوطح ا

 تامدمت» ركذت مل اهنأ "الإ )١( ةخسنلا بيترت اهرايتخا ىف عبتت ةطوطخملا هذهو

 : تابا كب الآ ةديصق لك نم دروت ط ‹ دئاصقلل

 وو

 ىلإ كالذك انعجر : ناویدلا تاطوطخم نم ةددعتملا خسنلا هذه بناج ىلإو

o 



 : ىه ىرتحبلا رعش نم ريثكلا تراتخخا امم عجارم ةثالث

 اجرح با نمحرلا دبع نب رهاقلا دبع ركب ىلأل ىرتحبلا رعش نم رايتخا ١
 اهعيمجال دئاصقلا ضعب نم اأ هيف راتخا .ه 59/4 ةنس قرتملا

 دقو ؛ةديصقلا نه نيتيب وأ تيبب اهيف ىتكي دق : ىلاجهلا بیترتلا بسح
 نم ةفئاط اھراتخا یلا تایبألا نو . ًاتیب رشع یبئالا ىلإ كلذ زواجتي

 . هرشن قبسي مل ىذلا ىرمحبلا رعش
 یرعلا بدلا ذاتسأ ىنميملا زيزعلا دبع ةم”العلا تاراتُخ ا هذه رشن دقو

 , ةيبدألا فئارطلا ٭ نارنعب ةعومج یف ۱۹۳۷ ةنس دنم اب ہرکیلع ةعماجب

 . ةرهاقلاب رشنلاو ةمجرتلا» فيلأتلا ةنح اهتعبطو

 دمحم نب دمحأ هاشكرابم نبال «ةنيفسلا :باتك ىف ىرتحبلا رعش نم راتخملا - ؟

 اذه نم ىفاثلا ءزحللا نم ةقرو نيعبرأو ثالث ى عقيو . ه 851 ةنس قوتملا
 ةظوفحم فلؤملا طخب ةخسن یھو ء٦٦ - ١ ةقرولا نم ىأ 3 باتكلا

 یناجرح ا رایتخاک رایتخالا اذھو .,.۰ 7 ةناتسالاب هللا ضیف ةبتکمب

 اذه نه رثكأ ىلإ ثالذ زواجتي دقو ةديصقلا نم نيتيب وأ تيب ىلع مئاق

 نمو . دئاصقلا عيمج لوانتي مو « ىلاجملا بيترتلا هيف ىعار دقو . ددعلا

 وه ام هنم لب « هرشن قبسي ل ىذلا هرعش نم ةفئاط اهراتخا ىلا تايبألا

 ىرتحبلا ريغل بدألا بتك ضعب ىف اب وسنم هاندجو و( ب) ةخسنلا ف دراو
 . ىكمربلا ةظحجو ماس نباو فنحألا نب سابعلاك

 ىدمالا ر شب نب نسحلا مساقلا 9 ىرتحبلاو ماع یأرعش نیب ةنزاولا بانک س ۳

 قبسي مل ىذلا هرعش نم ًاريثك باتكلا اذه ىف اندجو دقف ه ا/١ ةنس قوتملا

 . ؛ةنزاوملا» باتك نم "دعب رشني مل ىذلا طوطخلا مسقلا یف ةصاخبو « هرشن
 اذه نم نآلا فراعملا راد اهرشنت ىلا ةعبطلا نم لوألا ءزحلا ىف ءاج دقو
 . طوطخملا مسقلا اذه نم هزج رفص دمحأ ديسلا ذاتسألا قيقحتب باتكلا

©" © 6# 

 ىلا خيراتلو بدألا بنتك فلتخم ىف !ًقرفتم ہاندجو ام بناج ىلإ اذه

 . ناويدلا ىشاوح ىف اهيلع انهّبنو اهيلإ انعجر



 ماتخ

 « ةماع ءابدألل همادقأ نأ ىلع بجو دقف ناويدلا ميدقت نم تيهتنا دقو اًممأ

 « عنصأ امب مهّتظ نسح دنع نوكأ نأ ايجار « ةصاخ ئرتحبلا رعش قاشعلو
 تدنھم دق نوكأ نأ ,هدنع ىستحف « اًطتطتش اونيبت وأ © اًصقن اودجو ٴنإف
 « هنم صقن ام اولمكتسي ىتح « هملعم تحضوأو هاوص ت'رتنأو ىريغا قیرطلا

 ىف تغلب ىنأ ىعآدأ الو ؛ هدحو هلل ةمصعلاف « هيف هتبناج ام باوصلا ىلإ او دريو
 نأ بجي اك بجاولا هيف تيادأ ىنأ نموأ ىنكلو ء یوصقلا ةیاغلا قيقحتلا اذه

 فالتخا تابثاو صوصنلا رشن ىف نيقرشتسملا ةقيرط نيب هيف تعمجو « هيندؤأ
 . قيلعتلاو حرشلاو تاياورلا تابثإ ىف نيمدقألا برعلا ةقيرطو تاطوطخلا

 “ءازج اذه ىلسحف « ركشلا قحتسي ام تعنص امف ءابدألا ءالؤه دجو نإ امأ

 رارقتسالاو ءودملو ةحارلا ىسفن نم اًبلاس « رعاشلا اذه عم اهتيضق ىلا تاونسلا ىلع
 ضوع ریخ تعنص ام اضرلاف ء ەب نینض ريغ ىدام دهج لك هليبس ىف ”الذابو
 1 . تلذب اًنع

 ىناوخإ نم نوعلاو عيجشتلاب ىنادمأ نم لك ركشأ نأ انه ”ىلع بجوو
 ىخأل ىركش انه لجسأ اك « ةمدقملا هذه ىف ,هءءامسأ تركذ نيذلا ءازعألا
 باوصلا هوجو ىلإ ىناده ام هملع نم تدفأ دقف ركاش دمحم دوم ذاتسألا ققحملا

 . باہ ضلا هفنتکا ام ضعب یف

 . ءازحلا ریخ تركذ نم لك ىع ىزجب نأ لأسأ هّللاو

 قريصلا لماك نسح

 ۱۹٦۳ ةنس سرام ۱۸ ىف ةديدحلا رصم


